Anexa nr.1 la H.C.L nr. 26 / 2012

TABLOUL
CU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITEL ŞI TAXELE LOCALE, STABILITE
ÎN SUME FIXE SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 2012
Capitolul I. - Codul fiscal - Titlul IX- IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin.(3), impozitele şi taxele locale care constau
într-o anumită sumă în lei şi care se indexează/ajustează anual în condiţiile art 292 respectiv art.295
alin.(12), precum şi amenzile care se actualizează conform art.294 ali.(7).
Art.251
(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurată a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare, exprimată în lei/mp , din tabel.
I.LEGEA NR.571/2003 privind Codul fiscal
CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
A. Persoane fizice
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat pe suprafaţa construită desfăşurată, la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art.251 alin.(3)
Valoarea impozabilă
Tipul clădirii
-lei/mp
Fără instalaţii de
apă,canalizare,electrice,încălzire
JIJILA
Nivelurile
Nivelurile propuse
existente în anul pentru anul 2013
2012
A. Clădire cu cadre din beton armat sau A
526
A
610
cu pereţi exteriori din cărămidă
B
502
B
583
arsă sau orice alte materiale rezultate în C
478
C
555
urma unui tratament termic şi/ sau chimic D
454
D
527

Fără instalaţii de apă,
canalizare,electrice,încălzire
GARVĂN
Nivelurile
Nivelurile
existente în
propuse pentru
anul 2012
anul 2013
A
502
A
583
B
478
B
555
C
454
C
527
D
430
D
499

B. Clădiri cu pereţi exteriori din lemn,
Din piatră naturală,din cărămidă nearsă ,
din vălătuci sau orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/ sau
chimice
C. Clădire –anexă cu cadre din beton
Sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament termic şi /sau chimic
D. Clădire –anexă cu pereţii exteriori din
lemn, din piatră naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic
şi/ sau chimice
E. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol , la demisol şi/sau la mansardă ,
utilizate ca locuinţă ,în oricare din tipurile
de clădiri prevăzute la lit. A-D

A
B
C
D

151
144
137
130

A
B
C
D

175
167
159
151

A
B
C
D

144
137
130
123

A
B
C
D

167
159
151
143

A
B
C
D
A
B
C
D

135
129
123
117
59
57
54
51

A
B
C
D
A
B
C
D

157
150
143
136
68
66
63
59

A
B
C
D
A
B
C
D

129
123
117
111
57
54
51
49

A
B
C
D
A
B
C
D

150
143
136
129
66
63
59
57

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii
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75% din suma care 75% din suma 75% din suma
s-ar aplica clădirii care s-ar aplica care s-ar aplica
clădirii
clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la 50% din suma
aceeaşi adresă încăperi amplasate la
care s-ar aplica
Subsol , la demisol şi/sau la mansardă
clădirii
Utilizate în alte scopuri decât cel de
locuinţă , în oricare dintre tipurile de
clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma 50% din suma
care s-ar aplica care s-ar aplica
clădirii
clădirii

(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor
secţiunilor tuturor nivelurilor clădirilor,inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la
subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi
teraselor neacoperite.
(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este
amplasată clădirea , prin înmulţirea valorii determinate conform aliniatului (3) cu coeficientul de
corecţie corespunzător , prevăzut în tabelul următor:
Zona în cadrul localităţii

A

Rangul localităţii
0
I
II
III
IV
V
____________________________________
2,60 2,50 2,40
2,30
1,10
1,05

B

2,50

2,40 2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30 2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,00

0,95

0,90

2,10

În comuna Jijila, satul Jijila este de rangul IV, aplicându-se următorii coeficienţi de corecţie:
Zona A: 1,10;
Zona B: 1,05;
Zona C: 1,00;
Zona D: 0,95;
Satul Garvăn este de rangul V, aplicându-se următorii coeficienţi de corecţie:
Zona A : 1,05;
Zona B: 1,00;
Zona C: 0,95;
Zona D: 0,90;
(7) Valoarea impozabilă a clădirii se reduce, în funcţie de anul terminării acesteia, după cum
urmează:
a) cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinţă ( mai veche de anul 1963 inclusiv).
b) cu 10% pentru clădirea care are o vechime între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţă (între anii 1964-1983 inclusiv).
(8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă depăşeşte 150 de mp, valoarea
impozabilă a acesteia, se majorează cu 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.
(8^1) În cazul clădirii la care au fost executate lucrării de reconstruire, consolidare, modernizare
sau extindere din punct de vedere fiscal,anul terminării se actualizează,astfel că acesta se consideră
ca fiind cel în care au fost terminate aceste lucrări.
Art.252
1) Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca
locuinţă,care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează
după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
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c) cu 300% pentru cea de-a treia clădire si următoarele în afara celei de la adresa de
domiciliu;
2) Nu intră sub incidenţa alin.(1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite
prin succesiune legală.
3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri , în afara celei de la adresa de
domiciliu,impozitul majorat se determină ,în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost
dobândite , aşa cum rezultă din documentele care atestă calitatea de proprietar.
4) Persoanele fizice prevăzute la aliniatul (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora
îşi au domiciliul , precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora.
Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2013, a impozitului pe clădiri pe întreg anul,
de către contribuabilii persoane fizice, se aplică o bonificaţie de 10%.
B. PERSOANE JURIDICE

Nivelurile propuse pentru anul 2013
Cota aplicabilă asupra valorii de inventar a
clădirii (%)
1,5%

Art.253 alin.(2)- cota de impozit stabilită
prin Hotărârea Consiliului Local
Art.287 alin.(1 )- procent stabilit prin
H.C.L*, de majorare a impozitului
- pentru cele dobândite sau reevaluate
după data de 01.01.2010
0%
- pentru cele dobândite sau reevaluate în
perioada 01.01.2008-31.12.2009
0%
Art.253 alin.(3^1)- În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare
modernizare,modificare sau extindere, de către locatar,din punct de vedere fiscal,acesta are
obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii
fiscale, în termen de 30 de zile de la terminarea lucrărilor respective.
Art.253 alin.(6) – Cota de impozit stabilită
prin H.C.L
10%
În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată
în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinţă, cota impozitului local se stabileşte
de către Consiliul local la 10% şi se aplică la
valoarea de inventar a clădirii, înregistrată în
contabilitatea persoanei juridice,până la
sfârşitul lunii, în care s-a efectuat reevaluare
şi a fost înregistrată ca atare în contabilitatea
proprietarului persoană juridică.
Art.287 alin.(1) - procent de majorare
stabilit prin H.C.L*)
Pentru cele dobândite şi/sau reevaluate
anterior datei de 01.01.2008.
0%
*Majorarea impozitului pe clădiri nu se va aplica persoanelor juridice care fac dovada că au
efectuat reevaluarea acestora potrivit prevederilor legale în vigoare, în perioada 01.01.201031.12.2012, iar diferenţele din reevaluare au fost preluate ca atare în evidenţa contabilă a
proprietarului-persoană juridică.
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului
sau a unităţilor administrativ teritoriale, concesionate ,închiriate, date în administrare sau în
folosinţă, după caz persoanelor juridice ,se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală
a concesionarilor, locatarilor titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă după caz, în
condiţii similare impozitului pe clădiri.
Art.253 alin.(7)- În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
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întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de către locatar;
b) valoarea care se ia în calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, aşa
cum este ea înregistrată în contabilitate locatorului sau a locatarului, conform prevederilor
legale în vigoare;
c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la
scadenţă,impozitul pe clădiri este datorat de către locator;
Art.254 alin.(5) – Orice persoană care dobândeşte , construieşte sau înstrăinează , are obligaţia
de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea , în termen de 30 de zile de la data
dobândirii , înstrăinării sau construirii.
Art.254 alin.(7) – Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare din modalităţile prevăzute de
lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii
respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale , cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate
în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţilor administrativ teritoriale unde este
amplasată clădirea sau unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză,cu termene
de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea.
Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de
compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale.
Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt
nule de drept.
Pentru plata cu anticipaţie , până la 31 martie 2013, a impozitului pe clădiri, pe întreg
anul,de către contribuabilii persoane juridice, se aplică o bonificaţie de 10%.
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CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
A. IMPOZITUL/ TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU
CONSTRUCŢII
Art.258 alin.(2)
- lei/ha Nivelurile existent în anul 2012
Nivelurile propuse pentru anul 2013
Zona în
cadrul
Nivelul impozitului,
Nivelul impozitului, aferent
localităţii
aferent localităţii de localităţii de rangul V- Garvăn Nivelul impozitului, Nivelul impozitului, aferent
rangul IV -Jijila
aferent localităţii de
localităţii de rangul Vrangul IV-Jijila
Garvăn
766
613
A
889
711
B
613
460
711
534
C
460
306
534
355
D
300
153
348
178
Art.287 alin.(1)- procent de majorare stabilit prin H.C.L (%)- Nu se aplică majorare
B.IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN- ORICE ALTE CATEGORII DE
FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art.258 alin.(4)
- lei/ ha
Nr.
Zona
Nivelul- localitatea Jijila
crt.
Categoria
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
folosinţă
Nivelul
Nivelul
Nivelul
Nivelul
Nivelul
Nivelul
Nivelul
Nivelul
propus
propus
propus
existent
existent
existent
propus
existent în
pentru
pentru
pentru
în anul
în anul
în anul
pentru
anul 2012
anul
anul
anul
2012
2012
2012
anul 2013
2013
2013
2013
1
Teren arabil
26
20
18
14
31
22
19
14
2
Păşune
20
18
14
12
23
20
15
12
3
Fâneaţă
20
18
14
12
23
20
15
12
4
Vie
44
33
26
18
51
37
28
18
5
Livadă
51
44
33
26
58
48
35
27
6
Pădure sau alt
26
20
18
14
31
22
19
14
teren cu
vegetaţie
forestieră
7
Teren cu ape
14
12
8
x
17
14
8
x
8
Drumuri şi căi
x
x
x
x
x
22
x
x
ferate
9
Neproductiv
x
x
x
x
x
x
x
x
Nr.
Zona
Nivelul - localitatea Garvăn
crt.
Categoria
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
folosinţă
Nivelul
Nivelul
Nivelul
Nivelul
Nivelul
Nivelul
Nivelul
Nivelul
propus
propus
propus
existent
existent
existent
propus
existent în
pentru
pentru
pentru
în anul
în anul
în anul
pentru
anul 2012
anul
anul
anul
2012
2012
2012
anul 2013
2013
2013
2013
1
Teren arabil
24
18
16
13
29
21
18
14
2
Păşune
18
16
13
11
22
19
14
12
3
Fâneaţă
18
16
13
11
22
19
14
12
4
Vie
40
30
24
16
48
35
27
17
5
Livadă
46
40
30
24
56
46
33
25
6
Pădure sau alt
24
18
16
13
29
21
18
14
teren cu vegetaţie
forestieră
7
Teren cu ape
13
11
7
x
16
13
8
x
8
Drumuri şi căi
x
x
x
x
x
x
x
x
ferate
9

Neproductiv

x

x

x

x
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x

x

x

x

5) Suma stabilită conform alin.(4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător
prevăzut în tabel:
Rangul localitatii

Coeficientul de corectie

0
I
II
III
IV
V

8
5
4
3
1,1
1

În comuna Jijila se aplică următorii coeficienţi de corecţie:
Localitatea Jijila este de rangul IV- se aplică coeficientul de corecţie de 1,1
Localitatea Garvăn este de rangul V- se aplică coeficientul de corecţie 1
Încadrarea terenurilor în categoriile de folosinţă din tabelul de mai sus se face numai în baza
documentelor justificative, prezentate de contribuabili, respectiv extras de carte
funciară(actualizată) cu poziţii distincte pentru terenurile din alte categorii de folosinţă decât
cele cu construcţii,situate în intravilanul comunei Jijila.
(7) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile , a titularului
dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă,se poate
face numai pe baza de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătură proprie, a
capului gospodăriei sau ,în lipsa acestuia,a unui membru major a gospodăriei, potrivit normelor
prevăzut la art.293, su sancţiunea nulităţii.
Art.258 alin.(5^1)
Ca excepţie de la prevederile alin.(2) ,în cazul contribuabililor persoane juridice , pentru terenul
din intravilan,înregistrat în registrul agricol la alte categorii de folosinţă, decât de cea de
terenuri cu construcţii,impozitul pe teren se calculează,conform prevederilor aliniatului (4) şi
art.287 alin.(1) numai dacă îndeplinesc cumulativ , următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate agricultura;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de
activitate prevăzut la lit.a);
În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ
teritoriale, datorat de contribuabilul persoană juridică, se calculează conform alin. (2) impozit pe teren situat în intravilan, teren cu construcţii;
NOTĂ:
În cazul impozitului pe terenurile aflate în intravilan, pentru a nu majora sau diminua, după
caz, nivelurile respective,ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată
de aplicarea Legii nr.384/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la
raportarea impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama că 1mp= 0,0001ha.
Art.287 procent de majorare stabilit prin H.C.L (%)- Nu se aplică majorare.
Începând cu 1 ianuarie 2007 , pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori
unităţilor administrativ teritoriale , concesionate , închiriate sau date în administrare sau
folosinţă, se stabileşte taxa pe teren,care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, a
locatorilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă după caz,în condiţii similare
impozitului pe teren.
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Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2013, a impozitului pe teren datorat
pentru întregul an de către persoanele fizice si juridice se acorda o bonificaţie de 10%.
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Art.258 alin(6).

C. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Lei/ha
Nivelurile existente în anul 2012
Jijila- rang IV
Zona în cadrul localităţii

Nivelurile propuse pentru anul 2013

Garvăn-rang V
Zona în cadrul localităţii

Categoria de folosinţă

1.Teren cu construcţii
2.Arabil
3.Păşune
4.Fâneaţă
5.Vie pe rod alta decât cea prevăzută
la nr.crt.5.1
5.1 Vie până la intrarea pe rod
6.Livadă pe rod alta decât cea
prevăzută la nr. crt.6.1
6.1 Livadă până la intrarea pe rod
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră, cu excepţia celei prevăzute
la nr.crt.7.1
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de
ani şi pădure cu rol de protecţie
8. Teren cu apă altul decât cel cu
amenajări piscicole
8.1 Terenuri cu amenajări piscicole
9.Drumuri şi căi ferate
10.Teren neproductiv

A

B

C

D

A

B

C

29

25

22

18

28

24

21

47
26
26

43
23
23

39
19
19

34
16
16

45
25
25

41
22
22

53

48

43

39

50

x

x

x

x

53

48

43

x

x

15

Jijila-rang IV
Zona în cadrul localităţii

A

B

C

34

29

26

37
18
18

D
17
32
15
15

55
30
30

50
27
27

46

41

37

61

x

x

x

x

39

50

46

41

x

x

x

x

13

10

7

15

x

x

x

x

6

4

2

32
x
x

28
x
x

24
x
x

Garvăn-rang V
Zona în cadrul localităţii

45
22
22

D
21
39
19
19

A
31
50
28
28

56

50

45

x

x

x

37

61

56

x

x

x

12

10

6

x

x

x

1

5

4

22
x
x

30
x
x

27
x
x

B
48
26
26

C
26
45
22
22

D
22
42
20
20

55

53

50

48

x

x

x

x

x

50

45

56

53

50

48

x

X

x

x

x

x

x

17

15

12

8

16

14

12

8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

1

7

5

2

1

6

5

2

1

23
x
x

20
x
x

37
x
x

32
x
x

28
x
x

25
x
x

34
x
x

31
x
x

28
x
x

26
x
x

28

NOTA:- La nivelurile propuse ptr. anul 2013 a fost aplicat coef. de corecţie conform art.251 alin.(5) din Leg.571/2003 privind Codul fiscal.
- Pentru plata cu anticipaţie, pana la data de 31 martie 2013, a impozitului pe teren datorat pentru întregul an de către persoane fizice si juridice se acorda o bonificaţie de 10%.
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Art.287 alin.(1) – procent de majorare stabilit prin H.C.L (%) – Nu se aplică majorare.
Art.258 alin.(7) – Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a
titularului dreptului de proprietate asupra acestora,precum şi schimbarea categoriei de folosinţă, se
poate face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătură proprie a capului
gospodăriei sau,în lipsa acestuia , a unui membru major al gospodăriei, potrivit normelor prevăzute
de art. 293, sub sancţiunea nulităţii.
Art.258 alin.(8) – Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor,dacă se constată diferenţe între
suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în
condiţiile legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996,republicată,pentru determinarea sarcinii
fiscale,se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale,dovedite prin lucrări tehnice de
cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru , se înscriu în evidenţele fiscale, în
registrul agricol,precum şi în cartea funciară,iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu
data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea
respectivă, cu anexa la declaraţia fiscală.
Art.258 alin.(6^1)- Înstrăinarea unui teren,prin oricare din modalităţile, prevăzută de lege nu
poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv, nu
are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite
bugetului local al unităţii administrativ teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde
îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză,cu termene scadente până la data de întâi a lunii
următoare celei în care are loc înstrăinarea . Atestare achitării obligaţiilor fiscale se face prin
certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului aliniat
sunt nule de drept.
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CAPITOLUL IV- IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT
Art.263 alin.(2)Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
Valoarea impozitului
- lei/200 cmc sau fracţiune
Mijloc de transport

Nivelurile existente
în anul 2012

1.Motorete, scutere,motociclete şi autoturisme cu
8
capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv
2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601
18
cmc şi 2000 cmc inclusiv
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001
72
cmc şi 2600 cmc inclusiv
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601
144
cmc şi 3000 cmc inclusiv
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001
290
cmc
24
6.Autobuze, autocare, microbuze
7.Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată
30
de până la 12 tone
18
8.Tractoare înmatriculate
VEHICULE ÎNREGISTRATE (LENTE)
Lei/200 cm3
1.Vehicule cu capacitate cilindrica
3
0
1..1Vehicule cu capacitate cilindrica < 4.800 cm
0
1..2Vehicule cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3
0
2.Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiate

Nivelurile propuse
pentru anul 2013
8
18
72
144
290
24
30
18
Lei/200 cm3
3
4
100

NOTA – Pentru plata cu anticipaţie, pana la 31 martie 2013 a impozitului pe mijloace de transport
datorat pe întregul an de către persoanele fizice si juridice se aplica o bonificaţie de 10%

Art.263 alin.(4)*- Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone

Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate exclusiv în operaţiunile de
transport intern
Numărul axelor şi masa
totală maximă autorizată

I

Vehicule cu două axe
1.

2.

3.

4.

Masa nu mai puţin
de 12 tone, dar nu
mai mult de 13 tone
Masa nu mai puţin
de 13 tone,dar nu
mai mult de 14 tone
Masa nu mai puţin
de 14 tone , dar nu
mai mult de 15 tone
Masa nu mai puţin
de 15 tone , dar nu

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatică sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

Impozitul, în lei,pentru vehiculele angajate
în operaţiunile de transport intern şi
internaţional
Vehicule cu
sistem de
suspensie
Vehicule cu alt sistem de
pneumatică sau
suspensie
un echivalent
recunoscut

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

0

0

133

133

0

0

133

133

133

133

367

367

133

133

367

367

367

367

517

517

367

367

517

517

517

517

1169

1169

517

517

1169

1169
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mai mult de 18 tone
II

Vehicule cu trei axe
Masa nu mai puţin
de 15 tone, dar nu
mai mult de 17 tone
2. Masa nu mai puţin
de 17 tone , dar nu
mai mult de 19 tone
3. Masa nu mai puţin
de 19 tone , dar nu
mai mult de 21 tone
4. Masa nu mai puţin
de 21 tone , dar nu
mai mult de 23 tone
5. Masa nu mai puţin
de 23 tone, dar nu
mai mult de 25 tone
6. Masa nu mai puţin
de 25 tone , dar nu
mai mult de 26 tone
Vehicule cu patru axe

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

133

133

231

231

133

133

231

231

474

474

615

615

474

474

615

615

615

615

947

947

615

615

947

947

947

947

1472

1472

947

947

1472

1472

947

947

1472

1472

947

947

1472

1472

947

947

1472

1472

947

947

1472

1472

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel 2012

Propus
2013

615

615

623

623

615

615

623

623

973

973

1545

1545

973

973

1545

1545

1545

1545

2291

2291

1545

1545

2291

2291

1545

1545

2291

2291

1545

1545

2291

2291

1545

1545

2291

2291

1545

1545

2291

2291

1.

III

1.

2.

3.

4.

5.

Masa nu mai puţin
de 23 tone , dar nu
mai mult de 25 tone
Masa nu mai puţin
de 25 tone,dar nu
mai mult de 27 tone
Masa nu mai puţin
de 27 tone, dar nu
mai mult de 29 tone
Masa nu mai puţin
de 29 tone , dar nu
mai mult de 31 tone
Masa nu mai puţin
de 31 tone , dar nu
mai mult de 32 tone

Art.263 alin.(5)* Combinaţii de autovehicule( autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa
totală maximă autorizată de peste 12 tone

Numărul axelor şi
masa totală maximă
autorizată

I

Vehicule cu 2+1 axe
1 Masa nu mai
puţin de 12
tone,dar nu mai
mult de 14 tone
2 Masa nu mai
puţin de 14 tone ,
dar numai mult
de 16 tone
3 Masa nu mai
puţin de 16 tone
dar nu mai mult
de 18 tone

Impozitul în lei pentru vehiculele
angajate exclusiv în operaţiunile de
transport intern
Vehicule cu sistem
Vehicule cu alt
de suspensie
sistem de
pneumatică sau un
suspensie
alt echivalent
recunoscut
Nivel
Propus
Nivel
Propus
2012
2013
2012
2013

Impozitul în lei,pentru vehiculele angajate
exclusiv în operaţiunile de transport intern
şi internaţional
Vehicule cu sistem Vehicule cu alt sistem
de suspensie
de suspensie
pneumatică sau
un alt echivalent
recunoscut
Nivel
Propus
Nivel
Propus
2012
2013
2012
2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

60

0

0

60

60
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4 Masa nu mai
puţin de 18 tone
dar nu mai mult
de 20 tone
5 Masa nu mai
puţin de 20 tone
dar nu mai mult
de 22 tone
6 Masa nu mai
puţin de 22 tone
dar nu mai mult
de 23
7 Masa nu mai
puţin de 23 tone
dar nu mai mult
de 25 tone
8 Masa nu mai
puţin de 25 dar nu
mai mult de 28
tone
II

III

Vehicule 2+2 axe
1 Masa nu mai
puţin de 23 tone
dar nu mai mult
de 25
2 Masa nu mai
puţin de 25 tone
dar nu mai mult
de 26 tone
3 Masa nu mai
puţin de 26 tone
dar nu mai mult
de 28 tone
4 Masa nu mai
puţin de 28 tone
dar nu mai mult
de 29 tone
5 Masa nu mai
puţin de 29 tone
dar nu mai mult
de 31 tone
6 Masa nu mai
puţin de 31 tone
dar nu mai mult
de 33 tone
7 Masa nu mai
puţin de 33 tone
dar numai mult
de 36 tone
8 Masa nu mai
puţin de 36 tone
dar nu mai mult
de 38 tone
Vehicule cu 2+3 axe
1

2

Masa nu mai
puţin de 36 tone
dar nu mai mult
de 38 tone
Masa nu mai
puţin de 38 tone
dar nu mai mult
de 40 tone

60

60

137

137

60

60

137

137

137

137

320

320

137

137

320

320

320

320

414

414

320

320

414

414

414

414

747

747

414

414

747

747

747

1310

1310

747

747

1310

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

128

128

299

299

128

128

299

299

299

299

491

491

299

299

491

491

491

491

721

721

491

491

721

721

721

871

871

721

721

871

871

871

1429

1429

871

871

1429

1429

1429

1984

1984

1429

1429

1984

1984

1984

3012

3012

1984

1984

3012

3012

1984

1984

3012

3012

1984

1984

3012

3012

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

1579

1579

2197

2197

1579

1579

2197

2197

2197

2986

2986

2107

2197

2986
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747

1310

721

871

1429

1984

2197

2986

IV

Vehicule cu 3+2 axe

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

1

V

Masa nu mai
puţin de 36 tone
dar nu mai mult
de 38 tone
2 Masa nu mai
puţin de 38
tone dar nu mai
mult de 40 tone
3 Masa nu mai
puţin de 40 tone
dar nu mai mult
de 44 tone
Vehicule 3+3 axe

Nivel
2012

Masa nu mai
puţin de 36 tone
dar nu mai mult
de 38 tone
2 Masa nu mai
puţin de 38 tone
dar nu mai mult
de 40 tone
3 Masa nu mai
puţin de 40 tone
dar nu mai mult
de 44 tone
Art.263 alin.(6)

11395

1395

1937

1937

1395

1395

1937

1937

1937

1937

2679

2679

1937

1937

2679

2679

2679

2679

3963

3963

2679

2679

3963

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

Nivel
2012

Propus
2013

794

794

960

960

794

794

960

960

960

960

1434

1434

960

960

1434

1434

1434

2283

2283

1434

1434

2283

3963

1

2283

Remorci, semiremorci, rulote

Masa totală maximă autorizată
Până la o tonă inclusiv
Peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone
Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone
Peste 5 tone
Art.263 alin.(6)

1434

Impozit
Nivelurile existente în anul
2012
8
29
45
55
Mijloace de transport pe apă
Impozit
Nivelurile existente în anul
2012

1.Luntre,bărci fără motor folosite pentru pescuit
şi uz personal
2.Bărci fără motor folosite în alte scopuri
3.Bărci cu motor
4.Scutere de apă

-leiNivelurile propuse pentru anul
2013
9
34
52
64

-leiNivelurile propuse pentru anul
2013

18

21

48
181
181

56
210
210

CAPITOLUL V
TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Nivelurile existente în
Nivelurile propuse
anul 2012
pentru anul 2013
Art.267 alin.(1) Taxa pentru eliberarea
certificatului de urbanism în mediul rural
- leiSuprafaţa pentru care se obţine certificatul de
urbanism
a) până la 150 mp inclusiv
5
5
b) între 151 şi 250 mp inclusiv
6
6
c) între 251 şi 500 mp inclusiv
8
8
d) între 501 şi 750 mp inclusiv
10
10
e) între 751 şi 1000 mp inclusiv
12
12
13

f) peste 1000 mp

12+0,01 lei/mp pentru
fiecare mp care
depăşeşte 1000 mp

Art.267 alin.(3) –Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii de construire pentru o clădire care
urmează să fie folosită ca locuinţă sau anexă la
locuinţă
Art.267 alin.(4)- Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de foraje sau excavări
Art.267 alin(5)- Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
necesare pentru lucrările de organizare de şantier
în vederea realizării unei construcţii , care nu sunt
incluse în altă autorizaţie de construire
Art.267 alin.(6)- Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi,
căsuţe sau rulote, ori campinguri.
Art.267 alin.(7) –Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de construire pentru chioşcuri,
tonete,cabine, spaţii de expunere, situate pe căile
şi spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea
corpurilor şi panourilor de afişaj, a firmelor şi
reclamelor
Art.268 alin.(8) - Taxa pentru autorizaţia de
construire pentru o altă construcţie decât cele
prevăzute în aliniat al prezentei anexe.

0,5% din valoarea
autorizată a lucrării

12+0,01 lei/mp
pentru fiecare mp
care depăşeşte 1000
mp
0,5% din valoarea
autorizată a lucrării

7lei pentru fiecare mp
afectat
3% din valoarea
lucrărilor de organizare
de şantier

7lei pentru fiecare
mp afectat
3% din valoarea
lucrărilor de
organizare de şantier

2% din valoarea
lucrărilor de construire

2% din valoarea
lucrărilor de
construire
7 lei pentru fiecare
mp de suprafaţă
ocupată de
construcţie

7 lei pentru fiecare mp
de suprafaţă ocupată de
construcţie

1% din valoarea
autorizată a lucrărilor de
construcţie, inclusiv
instalaţiile aferente

1% din valoarea
autorizată a
lucrărilor de
construcţie, inclusiv
instalaţiile aferente
0,1% din valoarea
impozabilă a
acestora**
30% din valoarea
iniţială

Art.267 alin.(9) - Taxa pentru eliberarea
0,1% din valoarea
autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a unei impozabilă a acestora**
construcţii
Art .267 alin.(10)- Taxă pentru prelungirea
30% din valoarea
certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiei
iniţială
de construire
Art.267 alin.(11)- Taxă privind eliberarea unei
11 lei pentru fiecare
11 lei pentru fiecare
autorizaţii privind lucrările de racorduri
şi
racord
racord
branşamente la reţelele publice de apă, canalizare,
gaze, termice, energie electrică, telefonie şi
televiziune prin cablu.
Art.267 alin.(12)- Taxă pentru avizarea
13 lei
13 lei
certificatului de urbanism de către comisia de
urbanism şi amenajarea teritoriului, de către
primari sau de către structura de specialitate din
cadrul consiliului judeţean
Art.267 alin.(13)- Taxă pentru eliberarea
8 lei
8 lei
certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
Valoarea lucrării este valoarea declarată, reală a lucrării,inclusiv a instalaţiilor aferente
acestora,regularizarea făcându-se la terminarea lucrărilor.
Pentru persoanele fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai
mică decât valoarea determinată potrivit Anexei nr.1, partea I, cap.I, lit.A,regularizarea taxei se face
pa baza valorii astfel calculate.
** Valoarea impozabilă este valoarea de inventar actualizată, din evidenţa contabilă(pentru persoane
juridice), respectiv valorile pe mp din Anexa nr.1, partea I, cap.I,Lit. A,(în cazul persoanelor fizice)
Pentru taxele prevăzute în prezenta anexă, stabilite pe baza valorilor autorizate a lucrărilor de
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construcţie , se aplică următoarele reguli:
- a) –taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de
persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de eliberarea avizului.
- b) –în termen de 15 zile de la data finalizarea lucrărilor de construcţie ,dar nu mai
târziu de 15 zile de la data când expiră autorizaţia respectivă , persoana care a obţinut
autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie , la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;
- c) până în cea de-a 15-a zi , inclusiv de la data când se depune situaţia finală privind
valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii
reale a lucrărilor de construcţie ;
- d) până în cea de-a 15-a zi,de la data când compartimentul de specialitate a autorităţii
administraţiei publice locale a emis valoarea pentru taxă, trebuie plătită orice sumă
suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care
trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
În cazul unei autorizaţii de construire emisă pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de
construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii,stabilită potrivit reglementărilor
legale în vigoare.
Art.268 alin.1 Taxă pentru eliberarea unor autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi
economice
Niveluri existente în
Niveluri propuse
anul 2012
pentru anul 2013
13
a) pentru meseriaşi şi cărăuşi *
13
17
b) pentru cazane de fabricat rachiu
17
31
c) pentru liber profesionişti **
31
61
d) pentru mori , prese de ulei şi darace
61
67
e)pentru activităţi de proiectare
67
67
f)pentru alte activităţi neprevăzute mai sus***
67
13
g)pentru activitatea de transport în regim taxi:
13
- pentru operatori de transport şi taxi
independent
-pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare
36
taxi/ maşină
36
*meseriaşii şi cărăuşii sunt definiţi ca fiind persoanele fizice autorizate potrivit legii să
desfăşoare activităţi pe bază de liberă iniţiativă şi a căror venituri realizate se impun pe bază de
norme de venit stabilite prin hotărâri ale Consiliului judeţean, cum ar fi: lăcătuşi, mecanici
strungari, electricieni, sudori, croitori, dulgheri, dogari, cărăuşi, mici comercianţi, vânzători
ambulanţi, geamgii, fotografi, tapiţeri, vopsitori, prestatori de alte servicii.
** Liberii profesionişti sunt definiţi ca fiind persoane fizice care realizează în condiţiile legii,
venituri din practicarea unei profesii libere autorizate, în mod individual sau în diverse forme de
asociere(medici, profesori, ingineri, economişti, avocaţi, notari publici, subingineri,
tehnicieni,contabili, asistenţi medicali,traducători, dactilografe, agenţi şi consultanţi de asigurări).
*** peroanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi neprevăzute expres mai sus , sau care au
fost autorizate pentru mai multe activităţi, precum şi asociaţiile familiale care desfăşoară
activităţile prevăzute sau neprevăzute mai sus.
Valoarea prevăzută la punctul f din anexă nu poate să depăşească, în cazul mai multor
activităţi,valoarea însumată rezultată din activităţi individuale.
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Nivelurile existente în
anul 2012
- lei pentru fiecare mp sau
fracţiune de mp
Art.268 alin.(2)- Taxă pentru eliberarea
autorizaţiei de funcţionare
Art.268 alin.(3)- Taxă pentru eliberarea de
copii heliografice de pe planuri cadastrale
sau de pe alte planuri, deţinute de consiliile
locale:
a) la scara 1: 500
b) la sacra 1:1000
c) la scara 1:2000
Art.268 alin.(4) Taxă pentru eliberarea
certificatului de producător

17 lei

Nivelurile propuse
pentru anul 2013
-lei pentru fiecare
mp sau fracţiune de
mp
17 lei

24 lei /mp
26 lei
28 lei
30

24 lei /mp
26 lei
28 lei
30

Art.268.alin.(5)- Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit clasificării activităţilor
din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.656/1997, cu
modificările şi completările ulterioare, în clasa 5530- restaurante şi 5540 baruri, datorează
bugetului local al comunei , oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ
teritorială se află amplasată unitatea sau standul de comercializare, o taxă pentru eliberare/
viza anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, stabilită de
consiliile locale după cum urmează:
Niveluri existente în anul
Nivelurile propuse
2012
pentru anul 2013
-lei pe mp sau
-lei pe mp sau
fracţiune de mp
fracţiune de mp
100
CAEN 5530 Restaurante
100
- cu suprafaţa unităţii până la
100 mp
100
- cu suprafaţa unităţii peste 100
100
mp
CAEN 5540 Baruri
- cu suprafaţa unităţii până la
100
50 mp
100
- cu suprafaţa unităţii cuprinsă
100
între 50 mp şi 100 mp
100
- cu suprafaţa unităţii peste 100
100
mp
100
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CAPITOLUL VI
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Art.271
Taxa pentru afişaj în scop
lei pe mp sau fracţiune de mp
alin.(2)
de reclamă

Nivelurile existente
în anul 2012
28

a) în cazul unui afişaj situat în
locul în care persoana
derulează
o
activitate
economică
b)în cazul oricărui alt panou,
afişaj sau structură de afişaj
pentru reclamă şi publicitate

Art.275
alin.2

20

Nivelul propus
pentru anul 2013
28

20

CAPITOLUL VII
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Manifestarea artistică
- lei/mp
sau distractivă
Niveluri existente în anul 2012 Nivel propus
pentru 2013
2
2
a) în cazul videotecilor
3
c) în cazul discotecilor
3
- de până la 200 mp
inclusiv
3
- peste 200 mp
3
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CAPITOLUL VIII
TAXĂ HOTELIERĂ
Art.279 (1) Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unităţile de
cazare.
(2) Cota taxei , aplicată asupra tarifelor de cazare se stabileşte de consiliul local
Cota aplicată asupra tarifelor de cazare
Nivel propus pentru anul 2013
3%
Art.280
Taxa hotelieră nu se aplică pentru:
a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani ;
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
c) pensionarii sau studenţii;
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
e) veteranii de război;
f) văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;
g) persoanele fizice prevăzute la art.1al Decretului –lege nr.1181990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la data de 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat cu modificările şi completările ulterioare;
h) soţul sau soţia uneia din persoanele fizice menţionate la lit.b)-g);
Art.281
(1) Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10 inclusiv,a lunii
următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.
(2) Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al administraţiei
publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv.

CAPITOLIUL IX
TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE
Nivelurile existente în anul
A. Pentru ocuparea locurilor publice în vederea
Nivelurile propuse
2012
desfăşurării unei activităţi comerciale, cultural sportive,
pentru anul 2013
distracţii, circuri,manifestări,etc.
-lei/mp/zi
-lei/mp/zi1.Tonete pentru vânzarea de produse (cu excepţia florilor)
0,5
0,5
2.Stative specifice produselor comercializate în unitate
1
3.Comercializarea de cărţi, reviste,ziare
1
1
4.Vânzarea de diferite produse în chioşcuri
1
1
5.Ocupare loc public pentru amplasare mijloace de publicitate
1
1
6.Prestări de servicii diferite
1
1
7.Alte activităţi:cultural sportive , distracţii populare,circuri ,
1
1
menajerii şi altele;
8.Amplasarea de maşini de îngheţată,lăzi frigorifice, dozatoare,
1
1
dulapuri frigorifice.
9.Acţiuni promoţionale , prezentare de produse, podium.
1
1
10.Ocupare loc public pentru diverse materiale
1
1
11.Ocupare loc public pentru confecţionarea de produse.
1
1
12 Comercializarea de flori şi ocuparea domeniului
public cu diverse ocazii(vânzarea de legume,mărţişoare):
- cu contract
- fără contract
1
1
2
2
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Alte taxe locale instituite exclusive de Consiliul Local
LEI
Leg.nr.571/2003, art.283

Nivelurile
existente în anul
2012

Nivelurile
propuse pentru
anul 2013

26

26

taxa certificat înmatriculare
taxa număr
b) TRACTOARE
- taxa înscriere

5
20

5
20

30

30

-

5
30

5
30

10

10

5

5
25

1. TAXE PENTRU MOPEDE, TRACTOARE SI
VEHICULE
CU TRACTIUNE ANIMALA CARE NU SE
SUPUN
INMATRICULARII DAR CARE SE
INREGISTREAZA
DE CATRE CONSILIILE LOCALE,
CARE TIN SI
EVIDENTA ACESTORA
a) MOPEDE
- taxa înscriere circulaţie

taxa certificat înmatriculare
taxa număr

c) CARUTE
- taxa înscriere
- taxa certificat înmatriculare
- taxa număr

25

2. COPII XEROX A4

0,5 lei/pag.,

3.1 TAXA OFICIERE CASATORIE IN AFARA ORELOR
DE PROGRAM SAMBATA SI DUMINICA

50 lei

75lei

3.2 TAXA DIVORT

0 lei

50 lei

4. TAXA PIATA STRADALA

10 lei/zi

10
lei/zi

5. TAXA SPECIALA PENTRU FINANTAREA
SERVICIULUI PUBLIC DE POMPIERI
CIVILI VOLUNTARI
- `persoane fizice
Persoane juridice

3 lei/an /familie
3 lei/an

0,5lei/pag.

3lei/an/familie
3lei/an

6. TAXA SALUBRIZARE
-

persoane fizice
persoane juridice

30 lei/an /familie
100 lei/an

30lei/an/familie
100 lei/an

800 lei/ha /lună
2000 lei/ha /an

800 lei/ha/lună
2000 lei/ha /an

0,3 euro/mp/lună
0,5 euro/mp/lună

0,3euro/mp/lună
0,5euro/mp/lună

2 euro/m.p./luna

2 euro/m.p./luna

0,5euro/m.p./luna

0,5 ro/m.p./luna

10 euro/ora

10 euro/ora

100/ora
Pers.fizice 150
lei/oră;
Pers. juridice 300
lei/oră

100 lei/ora

INCHIRIERE TEREN
-

teren extravilan pentru depozitat piatra
teren extravilan pentru alte scopuri
teren intravilan pentru construcţii provizorii
a) activităţi comerciale
b) alte activităţi inclusiv organizare de şantier
8.INCHIRIERE SPATII
- spatii partide politice
spatii sedii firma,birouri p. pers. Juridice care desfăşoară
activităţi
cu scop lucrative, activităţi comerciale
- închiriere sala şedinţă
- închiriere sala Cămin cultural pentru spectacole, film si alte
activităţi
9. INCHIRIERE UTILAJ GREU
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150lei/ora

10. TAXA DETINERE TRACTOR SAU ALT VEHICUL
LENT

0 lei/an

100 lei/an

11. TAXA DETINERE COMBINA

0 lei/an

100 lei/an

CAPITOLUL X
SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 60 la 240 lei, iar cele
Art.294 alin.3
de la lit.b)-d) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.
Art.294 alin.(4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea , înregistrarea, vânzarea,evidenţa şi gestionarea
,după caz, a abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 280 de lei la 1360 lei

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art.294 alin.(6)
6) În cazul persoanelor juridice ,limitele minime şi maxime prevăzute la alin.(3) şi
(4) se majorează cu 300%, respectiv:
- contravenţia prevăzut la alin.(2) lit.a se sancţionează cu amendă de la
280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 1116 lei la
2784 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea,
după caz, a abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei

II. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi
completările ulterioare

Nr.crt.

ANEXĂ- LISTA CUPRINZÎND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Extras din norma juridică
-lei-

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţă , ministerul Justiţiei şi
Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi
pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

1

2

Eliberarea de către organele administraţiei publice
centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de
instituţii de stat,
care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să
certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor,
adeverinţelor şi a oricăror
alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu
excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă
extrajudiciară de timbru mai mare ,inclusiv certificatele
de atestare fiscală
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,
pe cap de animal:
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NIVELURILE
EXISTENTE
IN ANUL 2012
-Lei/mp/zi-

NIVELURILE
PROPUSE
PENTRU ANUL
2013
-Lei/mp/zi

2

2

x

x

pentru animale sub 2 ani

3

pentru animale peste 2 ani
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii
asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de
proprietate:
pentru animale sub 2 ani
pentru animale peste 2 ani

4
5
6
7
8

9
10

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a
altor certificate medicale folosite în justiţie
Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a
schimbării numelui şi sexului
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a
desfacerii căsătoriei
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă
române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile
străine
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a
actelor de stare civilă
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor
pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

2

4

2

x

x

2

2

4

5

2

2

2

2

13

15

2

2

2

2

2

2

2

2

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi
pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
NIVELURILE
EXISTENTE
IN ANUL 2012
-Lei/mp

NIVELURILE
PROPUSE
PENTRU ANUL
2013
-Lei/mp/zi

4

5

Abrogat prin
O.U.G. 70/2009

Abrogat prin
O.U.G. 70/2009

5

6

Abrogat prin
O.U.G. 70/2009

Abrogat prin
O.U.G. 70/2009

Abrogat prin
O.U.G. 70/2009

Abrogat prin
O.U.G. 70/2009

3
2

3
2

Acte de identitate:

1.

2.

3.
4.

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate
pentru cetăţeni români, eliberarea sau prelungirea
valabilităţii actelor de
identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără
cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind
schimbarea
domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului
sau a reşedinţei
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor
străini şi ale persoanelor fără cetăţenie
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate
şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau
deteriorate
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice
privind furnizarea unor date din Registrul permanent de
evidenţă a populaţiei
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit
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CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de
conducere

1

Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit
o şcoală de conducători de autovehicule
a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule din subcategoria A,A1,B,B1 SI B+E
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule din categoria A
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau
subcategoriile B,B1, B+E
d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau
subcategoriile
C,C1,TR,D,D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E,TB,TV
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau
subcategoriile C1+E,D1+E,C,D,Tb,Tv
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule din categoriile C+E, D+E

2

3
4

X

X

5

6

Abrogat prin
O.U.G. 70/2009

Abrogat prin
O.U.G. 70/2009

Abrogat prin
O.U.G. 70/2009

Abrogat prin
O.U.G. 70/2009
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28

Abrogat prin
O.U.G. 70/2009

Abrogat prin
O.U.G. 70/2009

Abrogat prin
O.U.G. 70/2009

Abrogat prin
O.U.G. 70/2009

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum şi a
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleaşi
categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au
absolvit o şcoală de conducători de autovehicule cu excepţia celor pentru
categoriile B, B1, B+E
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul
pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere

84
Abrogat prin
O.U.G. 70/2009
Abrogat prin
O.U.G. 70/2009

CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare
1

2
3

de circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a
autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată de
până la 3.500 kg, inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată
cuprinsă între 750 kg şi 3500 kg, inclusiv
c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai
mare de 3500 kg
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi
remorcilor
CAPITOLUL IV^1
Taxă pentru furnizare date
Înregistrarea cetăţenilor persoanelor fizice şi juridice privind
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x

x

52

60

Abrogat prin
O.U.G. 70/2009

Abrogat prin
O.U.G. 70/2009

125

145

8

9

357

414

furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a
4
5
persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din
registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare.
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
1

1

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru
terenurile agricole şi forestiere1

13 lei /hectar
sau fracţiune
de hectar

15 lei /hectar
sau fracţiune
de hectar

Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi
înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de
proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.
1
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II. LEGEA NR.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările
ulterioare
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2013
Taxa în lei

Extras din norma juridică
Art.2.- (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse
la instanţele
judecătoreşti, se taxează astfel:
a)
2
2

x

2

b)

2 lei + 10%
pentru ce depăşeşte 39
lei

2 lei + 10%
pentru ce depăşeşte 39 lei

2 lei + 10%
pentru ce depăşeşte 39 lei

c)

37 lei + 8%
pentru ce depăşeşte 388
lei

37 lei + 8%
pentru ce depăşeşte 388
lei

37 lei + 8%
pentru ce depăşeşte 388 lei

d)

316 lei + 6%
pentru ce depăşeşte
3.879 lei

316 lei + 6%
pentru ce depăşeşte 3.879
lei

e)

1.247 lei + 4%
pentru ce depăşeşte
19.395 lei

1.247 lei + 4%
pentru ce depăşeşte
19.395 lei

2.023 lei +2%
pentru ce depăşeşte
38.790 lei

2.023 lei +2%
pentru ce depăşeşte
38.790 lei

2.023 lei +2%
pentru ce depăşeşte 38.790 lei

5.126 lei +1%
pentru ce depăşeşte
193.948 lei

5.126 lei +1%
pentru ce depăşeşte
193.948 lei

5.126 lei +1%
pentru ce depăşeşte 193.948 lei

f)

g)

316 lei + 6%
pentru ce depăşeşte 3.879 lei

1.247 lei + 4%
pentru ce depăşeşte 19.395 lei

(2) ...Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma
de ....................... *) lei,
indiferent de valoarea contestată
Art.3. Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează
astfel:
a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui
drept, făcute în cadrul art.111 din Codul de procedură
civilă
a¹) cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic
b) cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau
a unor încăperi,
nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri
de ordonanţă preşedinţială al cărui obiect nu este evaluabil
în bani
c) cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei
succesorale, cereri de
raport, cereri de reducţiune a liberalităţilor şi cereri de
partaj
d) cereri de recuzare în materie civilă
e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a
executării vremelnice,
precum şi cereri în legătură cu măsurile asigurătorii
f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei
de adjudecare
g) contestaţii în anulare

194*)
X
19
12

10

19
4
10

10
10
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h) cereri de revizuire
i) acţiuni de grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi
revendicarea unei porţiuni de teren
j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi
k) cereri de strămutare în materie civilă
l) cereri pentru investirea cu formulă executorie a
hotărârilor judecătoreşti
pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror alte hotărâri
sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii
potrivit legii
m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printrun act administrativ
sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative
de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de
lege
cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea
dreptului
pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei
adeverinţe sau oricărui alt înscris
- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi
repararea
pagubelor suferite – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai
mult de …………..*)
n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor
dispărute, precum şi cereri de repunere în termen
o) cereri pentru încuviinţarea executării silite
o¹) cereri pentru emiterea somaţiei de plată
p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra
navelor şi aeronavelor
r) cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile
străine, dacă prin
convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a
stabilit ca asistenţă juridică internaţională se efectuează
gratuit:
înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare
efectuarea de comisii rogatorii
s) cereri de înfiinţare a popririi
t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti
de copii de pe
hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive sau
irevocabile
ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate
la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte
ţ¹) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care
se atestă fapte sau
situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată sau
cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora
u) notificările şi somaţiile comunicate prin executorii
judecătoreşti, de fiecare comunicare
v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru
supralegalizarea înscrisurilor
sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în
străinătate
x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea
traducătorilor şi
interpreţilor
Art.4. Cereri pentru acordarea personalităţii juridice, pentru
autorizarea funcţionării
a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice
b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor
fără scop lucrativ,
fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice
fără scop lucrativ precum şi pentru modificarea actelor
constitutive ale acestora
Art.5. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi
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10
19
19
4

4

x

4

39 *)

4
10
388
388

x

39
78
10
2
1/ pagină

1

4

1

19
x
39

39

x

de inventator se taxează după cum urmează:
a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor
conexe, pentru
constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor,
inclusiv plata drepturilor de
autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi
pentru luarea de măsuri
în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau
pentru asigurarea reparării acestora.
b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de
titular de brevet, a
drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele
de cesiune şi licenţă inclusiv drepturile patrimoniale ale
inventatorului.
Art.6. În materie comercială, se taxează următoarele cereri:
a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor
comerciale, precum şi
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri
pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de
dizolvare şi lichidarea unei societăţi comerciale.
b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent
economic
c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii
nr.64/1995 privind
procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi al
Legii nr.83/1998 privind procedura falimentului băncilor.
d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor
reglementate de art.67 alin.3
din Legea nr.26/1996 (Codul silvic)
Art.7. Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi
cereri referitoare la
raporturile de familie sunt următoarele
a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art.38 alin.1 şi 2
din Codul familiei
b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art.38 alin.3 din
Codul familiei,
precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează
venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe
ţară
c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor,
formulate potrivit art.100
alin.3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a
copiilor minori, introdusă
separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de
reîncredinţare a copiilor minori
ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte
care a recunoscut unul
sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui său, precum
şi pentru cererile de
încredinţare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate
potrivit art.65 din Codul familiei.
Art.8. (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici
şi a activităţii notariale nr.36?/ 1995 se taxează după cum
urmează:
a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă
dintre birourile notarilor publici
b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de
îndeplinire a unui act notarial
c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului
notarului public de către Ministerul Justiţiei
Art.8¹. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi
copii de pe hotărârile
judecătoreşti prevăzute la alin.(1) se taxează cu ........*) lei
Art.8². Cererile formulate potrivit Legii nr.188/2000
privind executorii
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x
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8

6

x
8
8
4
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x

judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se
taxează după cum urmează:
a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă
între birourile executorilor judecătoreşti
b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc
de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită
c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei
executorului judecătoresc
Art.9. (1) Transcrierea sau, după caz, intabularea în
registrele de publicitate a
înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătură
privată, şi a ordonanţelor de
adjudecare se taxează în funcţie de valoarea declarată de
părţi în act, dar nu mai
puţin decât valoarea terenurilor şi construcţiilor, avută în
vedere la stabilirea impozitelor astfel:

8
8
4

x

4%, dar nu mai puţin de 4 lei
a)

4%, dar nu mai puţin de 4
lei

4%, dar nu mai puţin
de 4 lei

b)

16 lei + 3% pentru suma ce
depăşeşte 388 lei

16 lei + 3% pentru
suma ce depăşeşte 388
lei

c)

62 lei + 2% pentru suma ce
depăşeşte 1.940 lei

62 lei + 2% pentru
suma ce depăşeşte
1.940 lei

d)

101 lei +1,5 % pentru suma
ce depăşeşte 3.879 lei

16 lei + 3% pentru suma ce depăşeşte 388 lei

62 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 1.940 lei

101 lei +1,5 % pentru suma ce depăşeşte 3.879 lei
101 lei +1,5 % pentru
suma ce depăşeşte
3.879 lei
136 lei +1 % pentru suma ce depăşeşte 5.784 lei

e)

136 lei +1 % pentru suma
ce depăşeşte 5.784 lei

136 lei +1 % pentru
suma ce depăşeşte
5.784 lei

4) Înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipotecă,
privilegii, fidejusiuni
reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul din creanţă garantat,
dar nu mai mult de
(5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de
publicitate a situaţiei
juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de
garanţie
(6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege
nr.115/1938 pentru unificarea
dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea
cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, altele decât cererile de efectuare a
operaţiunilor de publicitate
(7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării
registrelor de
transcripţiuni şi inscripţiuni şi, după caz, a extraselor sau
copiilor de carte funciară
Art.11 (2) Se timbrează cu ........*) lei cererile pentru
exercitarea apelului sau
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti: ...
Art.12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare
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39

4

8

2

4 *)
8

în cauze civile, adresate
Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie
Art.13 Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani,
cu excepţia celor scutite
de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

8

28

CAPITOLUL XI
TAXE SPECIALE
Taxa specială de salubrizare
1. În comuna Jijila taxa specială de salubrizare se aplică tuturor cetăţenilor domiciliaţi în municipiu,
utilizatori ai serviciului de salubrizare care nu au încheiate contracte de prestării servicii cu
operatorul de salubrizare.
2. Cuantumul taxei speciale de salubrizare este de: persoane fizice: 30 lei/an /familie.
Persoane juridice: 100 lei/an
3. Sumele provenite din taxa specială de salubrizare se vor utiliza exclusiv pentru plata cheltuielilor
ocazionate de funcţionarea serviciului de salubrizare.
4. Au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare toţi
cetăţenii cu domiciliul în comuna Jijila, care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubrizare.
Declaraţia poate fi depusă prin poştă, fax, e-mail sau personal la sediul Compartimentului Impozite şi
Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei Jijila.
5 Calculul taxei speciale de salubrizare se face pe baza declaraţiilor de impunere depuse.
Declaraţia privind taxa specială de salubrizare este cea prevăzută de Anexa nr.1, la prezentul capitol,
decizia de impunere emisă în baza acesteia constituind în acelaşi timp înştiinţare de plată.
În baza declaraţiei depuse se vor emite Decizii de impunere, model Anexa nr.2, la prezentul capitol
din care să rezulte taxa datorată precum şi termenele de plată a acesteia.
Stabilirea, impunerea, constatarea, controlul taxei speciale de salubrizare, precum şi sancţionarea
abaterilor, se va realiza de către Compartimentul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei
comunei Jijila, conform prevederilor legale în vigoare în materie de impozite şi taxe locale
Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative, depunerea declaraţiei neconformă cu
realitatea, precum şi depunerea acestora peste termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei şi 1000 lei, potrivit prevederilor art.219 alin (2) lit d).
din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.
8. Taxa specială de salubrizare se datorează anual cu termene de plată în patru rate egale, astfel:
- 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie;
- 30 iunie, pentru lunile: aprilie, mai, iunie;
- 30 septembrie, pentru lunile: iulie, august, septembrie;
- 30 noiembrie, pentru lunile: octombrie, noiembrie, decembrie.
Persoanele care, datorează taxa după expirarea ultimului termen de plată în luna decembrie a anului
în curs, au ca termen de plata a taxei ultima zi lucrătoare din anul în curs.
Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul şi plata majorărilor de întârziere precum
şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată.
9. Se aprobă Regulamentul de administrare a taxei speciale de salubrizare, aşa cum este el prezentat
în Anexa nr. 3 la prezentul capitol.
11.Anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 fac parte integrantă din prezentul capitol.
12.Taxa specială de salubrizare va fi actualizată anual până la data de 30 noiembrie a anului în curs
pentru anul următor, prin Hotărâre a Consiliului local.
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Anexa nr.1

DECLARATIE
pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în comuna Jijila, judeţul Tulcea
in conformitate cu H.C.L. ____ /____.12.2012

Subsemnatul(a),……………………………….………………, cu domiciliul în ..................................,
str………….……...……..……., nr. …….., bl……., sc……, ap……, declar pe propria răspundere
faptul că la adresa situată în comuna Jijila, strada : ......................................., nr. ….., bl……., sc……,
ap…, locuiesc următoarele persoane:
Nr.crt.

Începând cu
data de :
1

0

Numele şi prenumele
care locuiesc la adresa
declarată
2

Cod numeric
personal
3

Deţin contract de
salubrizare,nr.din
data
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
persoane

Data:

Numele şi prenumele declarantului
Semnătura

30

Nu deţin
contract de
salubrizare
5

Anexa nr.2

DECIZIE DE IMPUNERE
Obiectul deciziei de impunere: Taxa speciala de salubrizare datorata pentru anul 2013
Temeiul Legal : Prevederile Codului Fiscal si a HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii 571/2003, privind Codul Fiscal si a OG.92/2003(actualizată)
privind Codul de procedură fiscală, precum si a Hotărârii Consiliului Local al comunei Jijila nr
…….. / ………………………….
Motivul de fapt : Stabilirea taxei speciale de salubrizare datorată bugetului local al comunei Jijila
pentru anul 2011:
Nr.crt.
Număr
Taxa
Număr
Taxa
Termene de plată/ Suma lei
persoane
specială
de luni
specială
stabilită
datorată
30.06.2011
30.09.2011
30.11.2011
pe lună
Lei/ an
0

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7
8
Total taxă de salubrizare datorată

Prezenta constituie titlu de creanţă si devine titlu executoriu la expirarea termenelor de plată.
Prezenta este înştiinţare de plată, organul fiscal având dreptul de a trece la executare silită la
expirarea termenelor de plată menţionate mai sus. Contestaţiile împotriva prezentului act, se depun în
termen de 30 de zile de la comunicare sub sancţiunea decăderii, la sediul Compartimentul Impozite si
Taxe Locale Jijila conform prevederilor art.177 din Codul de procedură fiscală si se soluţionează
conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

AM PRIMIT UN EXEMPLAR
(CONTRIBUABIL)
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Anexa nr.3
REGULAMENT DE ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE
1 –Taxa specială de salubrizare, cu destinaţia exclusivă de finanţare a funcţionarii serviciului de salubrizare din comuna
Jijila şi stimularea colectării selective a deşeurilor menajere sau nemenajere. Taxa specială se încasează într-un cont
distinct, deschis în afara bugetului local iar contul de execuţie al acestuia se aprobă de către consiliul local potrivit Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, art.30 alin.(7).
2 – Taxa specială de salubrizare se datorează de toţi producătorii de deşeuri menajere sau nemenajere, persoane fizice,
care domiciliază pe raza administrativ-teritorială a comunei Jijila şi care nu au încheiate contracte cu operatorul de
salubrizare.
3 - Persoanele fizice sau reprezentanţii legali ai acestora, domiciliaţi pe raza comunei Jijila, care nu au încheiate contracte
de prestări servicii publice de salubrizare cu operatorul, sunt plătitori ai acestei taxe şi sunt obligaţi să depună o declaraţie
pe proprie răspundere pentru determinarea creanţei fiscale datorate.
4 – Proprietarul sau chiriaşul sau reprezentatul legal al acestora are obligaţia depunerii declaraţiei de impunere în vederea
stabilirii taxei speciale de salubrizare, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresă (membri de familie, rude,
chiriasi, flotanţi)
5 - Calculul taxei de salubrizare se face pe baza declaraţiei de impunere depuse la sediul DCompartimentului Impozite şi
Taxe Locale al comunei Jijila. Termenul limită de depunere al declaraţiei privind taxa de salubrizare este data de 30 mai
2012.
6 - Declaratia de impunere va cuprinde datele de identificare şi semnăturile proprietarului, chiriaşului sau
reprezentantului legal al acestora precum şi ale persoanelor care locuiesc la adresa unităţii locative, declararea
necorespunzatoare adevărului pedepsindu-se conform legii penale, sub sancţiunea falsului în declaraţii.
Persoanele care nu doresc să fie trecute cu datele de identificare în declaraţia prevăzută la aliniatul precedent, sunt
obligaţi să depună acestă declaraţie în nume propriu.
7 - Declaraţiile de impunere vor putea fi modificate in timpul anului prin declaraţii rectificative. Termenul de depunere al
declaraţiei rectificative este de 30 zile de la data oricărei modificări intervenite.
8 - După depunerea declaraţiei de impunere, organul fiscal va stabili prin decizia de impunere taxa specială de salubrizare
datorată pentru fiecare plătitor în parte.
9 - Pentru stabilirea corectă a taxei speciale de salubrizare, Direcţia Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei
comunei Jijila va colabora cu operatorul de salubrizare, respectiv cu Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor al municipiului Tulcea astfel:
a). Operatorul de salubrizare, are obligaţia de a comunica Compartimentului Impozite şi Taxe Locale din cadrul
Primăriei comunei Jijila, lunar:
- Situaţia producătorilor de deşeuri identificaţi care au încheiate contracte de salubrizare,
- Situaţia producătorilor de deşeuri cărora li s-a reziliat contractul de salubrizare;
- Situaţia privind modificările intervenite în derularea contractelor încheiate cu producătorii de deşeuri.
Operatorul de salubrizare va pune la dispoziţia Compartimentului Impozite şi Taxe Locale baza de date actualizată
privind toate contractele încheiate cu toţi producătorii de deşeuri, în termen de 5 zile de la adoptarea hotărârii.
b). În vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare, datorată de producătorii de deşeuri persoane fizice, care nu au
incheiate contracte de prestări servicii publice de salubrizare cu operatorul, Compartimentul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor al comunei Jijila, va furniza lunar Compartimentului Impozite şi Taxe Locale din cadrul
Primăriei comunei Jijila informaţiile necesare, de natura datelor de identificare a persoanelor fizice care locuiesc pe raza
administrativ-teritoriala a comunei Jijila, potrivit nomenclatorului stradal.
10 - Compartimentul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei Jijila va opera modificările in baza de date
proprie, conform informaţiilor furnizate de către operatorul de salubrizare şi de Compartimentul Public Comunitar Local
de Evidenţă a Persoanelor al comunei Jijila în subordinea Consiliului local al comunei Jijila, ori alte entităţi sau instituţii
care pot oferi informaţii pentru identificarea producătorilor de deşeuri.
11 - In cazul nedepunerii declaraţiei, obligatia de plată se va stabili din oficiu de către Compartimentul Impozite si Taxe
Locale din cadrul Primăriei comunei Jijila pe baza situaţiilor precizate la pct .8 din prezentul regulament, potrivit
prevederilor legale in vigoare.
12 - Contribuabilul, plătitor al taxei, are obligaţia de a anunţa Compartimentul Impozite şi Taxe Locale Jijila, prin
depunerea unei declaraţii de impunere rectificative, dacă a încheiat contractul de salubrizare cu operatorul de salubrizare
după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, acesta fiind dat la scădere de la plata taxei speciale de salubrizare
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a încheiat contractul.
Operatorul de salurizare va incasa prima factura, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a inchieiat
contractul.
Taxa specială de salubrizare se calculează pe numărul de luni întregi, până inclusiv pentru luna în care s-a incheiat
contractual cu operatorul de salubrizare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
____________

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
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Jr. ACRIŞ DUMITRU
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ANEXA NR.2
I. ÎNCADRAREA TERENURILOR DIN INTRAVILAN PE ZONE
Nr.crt.

Localităţile componente

Rangul localităţii

1.

JIJILA

IV

2.

GARVĂN

V

Zona în cadrul
localităţii
A
B
C
D
A
B
C
D

II. IDENTIFICAREA ZONELOR PE LOCALITĂŢI
1. LOCALITATEA JIJILA
Zona : A – Drumul european E87- proprietăţile de pe ambele părţi
Zona :B – Străzile din partea de V faţă de E87 ,
- Străzile din partea de E faţă de E87, până la Brezeanu Gh. Vasile, inclusiv pe o parte
şi de alta până la „ Valea Nucilor”- în partea de N, iar la S- până la Chiru Costică
inclusiv.
- Strada „ Şcolii de sus” pe ambele părţi până la incinta fostului C.A.P Jijila.
Zona : C – Străzile de la punctul SC DEACU , în partea de S faţă de strada şcolii.
-

Străzile paralele cu E87 de la Bîlea Dumitru până la Petcu Ivan şi în „Valea Nucilor”,
zona fostelor grajduri ale C.A.P.

ZONA : D – Ultimele străzi de la „Păuna”( exclusiv) până la „ Valea Nucilor” şi cimitirul nou.

2. LOCALITATEA GARVĂN
Zona A: - Proprietăţile situate de o parte şi de alta a drumului european E 87 şi a drumului
naţional Garvăn – I.C Brătianu.
Zona B: - Strada şcolii Garvăn.
- Străzile scurte prin care se ajunge la E87 sau în drumul naţional Garvăn I.C.Brătianu.
- Strada paralelă cu strada şcolii de la Nicu Mocanu,până la Berechet Titi.
- Strada paralelă cu strada şcolii de la Chiron Radu până la Dudu Marinache.
- Strada „ Sel” de la pod spore baltă.
Zona C: -Străzile de legătură cu zona B.
Zona D: -Strada de pe dealul din sat de la Radu Manoilă până la Toma Aurel.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
_____________

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jr.ACRIŞ DUMITRU
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ANEXA NR.3
I.

ÎNCADRAREA TERENURILOR DIN EXTRAVILAN PE ZONE

Nr. Localităţi componente
crt

Rangul localităţii

1.

JIJILA

IV

2.

GARVĂN

V

Zona în cadrul
localităţii
I
II
III
IV
I
II
III
IV

II IDENTIFICAREA ZONELOR PE LOCALITĂŢI
1. LOCALITATEA JIJILA
Zona I – Baltă: „ Lăcătaru” –tarla 584,584/1, 584/2,linia de 800,
„ Silişte-Urliga”- tarla: 19,20,21,25,30,31,29,32.
„ Bent,Valea Jijilei, Somovu”: tarla:24/1,baltă: 45,47,53.
Zona II – „Baghea” T 11, terasă Tarla: 36,36/1.
„ Dervişu” T 22,23,24,26,28.
„ Burtea” T 16.

Zona III „ Bran” T15, „ Valea Nucilor” T18, „ Tabie” T27, „ Milcov” T 33,33/1.
„ Casa de apă- Curtea” T35,37,16,39.
„ Ştiubei” T40.
Zona IV –Tarla 40/1, 40/2.

2. LOCALITATEA GARVĂN
Zona I : Baltă: toate tronsoanele de la sat către canalul principal , cu excepţia tronsoanelor 304, 306,
şi 310.
Zona II: Baltă: Tronsoanele de la canalul principal până în hotar cu Grindu inclusiv tronsoanele
304,306 şi 310, terenurile situate de la SC ECO SANITAS SRL şi cele aflate spre I.C Brătianu
dincolo de şoseaua ce merge spre Grindu până la limita administrativ teritorială cu I.C Brătianu.
Zona III: Terasă: Tarla : 11,14,15.
Zona IV: Terasă: Tarla: 6,7,8,9,10,12,13.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
____________

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jr. ACRIŞ DUMITRU
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ANEXA NR.4

Acte normative cu privire la taxele şi impozitele locale
Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite şi taxe locale şi Hotărârile
Consiliului Local al comunei Jijila cu impact asupra impozitelor şi taxelor locale din perioada 20062011.
AN TEMEI LEGAL
2006
Legea nr. 571/2003 – privind Codul Fiscal,
Legea nr. 96 din 14 aprilie 2005 - privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.123/2004 pentru modificarea şi completarea, Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
Legea nr. 163 din 1 iunie 2005 - privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 - privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi
unele măsuri adiacente Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal,
H.G. nr 44/2004 – privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
CodulFiscal,
H.G. nr. 84 din 3 februarie 2005 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004,
H.G. nr. 610 din 23 iunie 2005 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
Ordonanţa nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicată - privind Codul de procedura fiscal,
Ordonanţa de Urgenţă nr. 129 din 15 septembrie 2005 - pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscal,
Ordonanţa de Urgenţă nr. 165 din 24 noiembrie 2005 - pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscal,
Ordonanţa de Urgenţă nr. 22 din 22 martie 2006 – pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscal,
Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 - pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, O.G. nr.
2/2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor,
Ordonanţa de Urgenţă nr. 181 din 14 decembrie 2005 – pentru completarea art. 1 din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natura fiscală şi financiară pentru
punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale,
Precizarea din 8 iulie 2005 - pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr.
348/2004 privind denominarea monedei naţionale,
Ordinul nr. 978 din 8 iulie 2005 - privind aprobarea Precizarilor pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale,
Ordonanţa de Urgenţă nr. 59 din 23 iunie 2005 - privind unele măsuri de natură fiscală şi
financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale,
Legea nr. 15 din 11 ianuarie 2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
59/2005 privind unele măsuri de natura fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr.
348/2004 privind denominarea monedei naţionale,
O.U.G. nr. 45/2003 – privind finanţele publice locale
Ordonanţa de Urgenta nr. 9 din 24 februarie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale,
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H.G. nr. 797 din 14 iulie 2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se
indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2006,
H.C.L. nr. 23/31.05.2005 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2006 în
Comuna Jijila.
2007
LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL
OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003,
HOTARARE nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6
februarie 2004,
ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicata*) privind Codul de procedura fiscala
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 26 septembrie 2005,
LEGE nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006,
LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si
unele masuri adiacente PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005
ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001
LEGE nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004
LEGE nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr.
348/2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56
din 20 ianuarie 2006
LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale PUBLICAT
ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005
HOTARARE nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal
2007 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006
ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie 2006
HOTARARE nr. 797 din 14 iulie 2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se
indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006 PUBLICAT ÎN: MONITORUL
OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005
LEGE nr. 210 din 4 iulie 2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2005
LEGE nr. 163 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005
LEGE nr. 96 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 18 aprilie 2005
LEGE nr. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004
HOTARARE nr. 783 din 19 mai 2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se
indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2005
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004
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ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr.
1.154 din 7 decembrie 2004
LEGE nr. 174 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 mai 2004
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolventei PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 21 aprilie 2006
LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 14 ianuarie 2005
LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat in
active corporale si necorporale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 31 mai 1999
HOTARARE nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si
necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997 PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 1998
HOTARARE nr. 1514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal
2007
Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 19-12-2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pe anul 2007 în comuna Jijila.
2008
LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL
OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003
HOTARARE nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6
februarie 2004
ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicata*) privind Codul de procedura fiscala
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 26 septembrie 2005
LEGE nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006
LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si
unele masuri adiacente PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005
ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001
LEGE nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004
LEGE nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr.
348/2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56
din 20 ianuarie 2006
LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale PUBLICAT
ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005
HOTARARE nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal
2007 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006
ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie 2006
HOTARARE nr. 797 din 14 iulie 2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se
indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006 PUBLICAT ÎN: MONITORUL
OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005
LEGE nr. 210 din 4 iulie 2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2005
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LEGE nr. 163 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005
LEGE nr. 96 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 18 aprilie 2005
LEGE nr. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004
HOTARARE nr. 783 din 19 mai 2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se
indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2005
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004 H.C.L NR.43/27.11.2007
ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr.
1.154 din 7 decembrie 2004
LEGE nr. 174 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 mai 2004
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolventei PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 21 aprilie 2006
LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 14 ianuarie 2005
LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat in
active corporale si necorporale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 31 mai 1999
HOTARARE nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si
necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997 PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 1998
HOTARARE nr. 1514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal
2007
Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe
anul 2008 în comuna Jijila.
Legea nr.303/13.11.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii
de razboi,
ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 04/10/2007 publicat în: monitorul oficial nr.
703/18.10.2007,
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 155/ 2007 pentru modificarea alin.(4) şi
(5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal,

2009
LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL
OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003
HOTARARE nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6
februarie 2004
ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicata*) privind Codul de procedura fiscala
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 26 septembrie 2005 LEGE nr. 343 din 17
iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006
LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si
unele masuri adiacente PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005
ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001
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LEGE nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004
LEGE nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr.
348/2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56
din 20 ianuarie 2006
LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale PUBLICAT
ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005
HOTARARE nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal
2007 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006
ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie 2006
HOTARARE nr. 797 din 14 iulie 2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se
indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006 PUBLICAT ÎN: MONITORUL
OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005
LEGE nr. 210 din 4 iulie 2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2005
LEGE nr. 163 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005
LEGE nr. 96 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 18 aprilie 2005
LEGE nr. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004
HOTARARE nr. 783 din 19 mai 2004 privind aprobarea nivelurilo pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se
indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2005
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004
ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr.
1.154 din 7 decembrie 2004
LEGE nr. 174 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 mai 2004
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolventei PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 21 aprilie 2006
LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 14 ianuarie 2005
LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat in
active corporale si necorporale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 31 mai 1999
HOTARARE nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si
necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997 PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 1998
HOTARARE nr. 1514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile mpozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal
2007
Legea nr.303/13.11.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii
de razboi,
ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 04/10/2007 publicat în: monitorul oficial nr.
703/18.10.2007,
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ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 155/ 2007 pentru modificarea alin.(4) şi
(5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal,
HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 956 / 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu
anul fiscal 2010. H.C.L nr.31/2008.
2010
· LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL
OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003
· HOTARARE nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6
februarie 2004
· ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicata*) privind Codul de procedura fiscala
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 26 septembrie 2005
· LEGE nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006
· LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si
unele masuri adiacente PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005
· ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001
· LEGE nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN:
ONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004
· LEGE nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr.
348/2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56
din 20 ianuarie 2006 · LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii
fiscale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005
· HOTARARE nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal
2007 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006
· ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie 2006
· HOTARARE nr. 797 din 14 iulie 2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile ipozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se
indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006 PUBLICAT ÎN: MONITORUL
OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005
· LEGE nr. 210 din 4 iulie 2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2005
· LEGE nr. 163 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005
· LEGE nr. 96 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 18 aprilie 2005
· LEGE nr. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL
OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004
· HOTARARE nr. 783 din 19 mai 2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se
indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2005
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004
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· ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7
decembrie 2004
· LEGE nr. 174 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedura fiscala PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 mai 2004
· LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolventei PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 21 aprilie 2006
· LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii PUBLICAT ÎN: ONITORUL
OFICIAL nr. 48 din 14 ianuarie 2005
· LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat in active
corporale si necorporale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 31 mai 1999
· HOTARARE nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale,
modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997 PUBLICAT ÎN: MONITORUL
OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 1998
· HOTARARE nr. 1514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal
2007
· Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul
2010 în comuna Jijila
· Legea nr.303/13.11.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii de
razboi,
· ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 04/10/2007 publicat în: monitorul oficial nr.
703/18.10.2007, · ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 155/ 2007 pentru
modificarea alin.(4) şi (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal,
· HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 956 / 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu
anul fiscal 2010.
2011
· Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul
2011 în comuna Jijila
· LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL
OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003,republicat cu modificările şi completările ulterioare.
· HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 956 / 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu
anul fiscal 2010.
· O.G nr.30/2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
______________
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jr. ACRIŞ DUMITRU

ART. 250
Scutiri
(1) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează:
1. clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii
publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice, altele decât cele
desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;
2. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice,
muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
3. clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase
recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor care
sunt folosite pentru activităţi economice;
4. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat, confesional
sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt
folosite pentru activităţi economice;
5. clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi
economice;
6. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice,
staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni;
7. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice;
8. clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
9. clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
10. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
11. clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor care sunt
folosite pentru activităţi economice;
12. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din
România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
13. clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999
privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale din România, republicată;
14. clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,
oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum
şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente
canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
15. clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi
tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care
sunt folosite pentru alte activităţi economice;
16. construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de
extracţie;
17. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje,
silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt
folosite pentru alte activităţi economice;
18. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de
moştenitori legali sau testamentari;
19. clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit
hotărârii consiliului local.
(2) Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele constitutive
ale unei clădiri.
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(3) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (1) pct. 10 - 13 se aplică pe durata pentru care
proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.
ART. 257
Scutiri
Impozitul pe teren nu se datorează pentru:
a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire;
b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia, cu
personalitate juridică;
c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
d) orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizată provizoriu sau
acreditată;
e) orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul autorităţilor
locale;
f) orice teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie publică, cu excepţia suprafeţelor
folosite pentru activităţi economice;
g) orice teren proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii
publice, aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari,
exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice;
h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează
ameliorarea acestuia;
i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau
silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele
folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie,
cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în
lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a
consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente
infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente
acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind
categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;
k) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale
administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele
de siguranţă a acestora, precum şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;
l) terenurile parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de
moştenitori legali sau testamentari;
n) terenurile aferente clădirilor prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 6 şi 7, cu excepţia celor folosite
pentru activităţi economice;
o) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care
proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;
p) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de
interes public;
r) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de
interes public.
ART. 262
Scutiri
Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru:
a) autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap
locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;
b) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu
domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
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c) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport
public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei
localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;
e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 269
Scutiri
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează pentru:
a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţie anexă;
b) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau
reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;
c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrările de interes public judeţean
sau local;
d) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o
instituţie publică;
e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform
legii.

ART. 272
Scutiri
(1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor
activităţi economice.
(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de
afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 270 fiind plătită de această ultimă
persoană.
(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile
sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.
(4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare
a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de
utilitate publică şi educaţionale.
(5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul
efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi
publicitate.
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CAPITOLUL XI
Facilităţi comune
ART. 284
Facilităţi pentru persoane fizice
(1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru
eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283
nu se aplică pentru:
a) veteranii de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.
(2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.
341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu
datorează:
a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu;
b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a);
c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui
mototriciclu.
(3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor
veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.
(4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru
desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau
accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.
(5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o
persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru
proprietăţile deţinute în comun de soţi.
(6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de
persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4).
(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de
persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (4).
(7^1) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur
mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) şi (2).
(7^2) Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului
corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se aplică
pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au
recăsătorit.
(8) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică unei persoane
începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în
vederea scutirii.
(9) Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de
locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000*) privind
reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de
rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică, precum şi de taxele pentru eliberarea
autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică.
(10) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru
eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi 283 se
reduc cu 50%, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia
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Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare, pentru persoanele fizice care
domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în:
a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea
dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, cu modificările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri
şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei
Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare.
(11) Nu se datorează taxa asupra succesiunii, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998**)
privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, cu modificările ulterioare, dacă
încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului
bunurilor. Această taxă nu se datorează nici în cazul autorilor decedaţi anterior datei de 1 ianuarie
2005, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută până la data de 31 decembrie 2005
inclusiv.
(12) Taxele de timbru prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998**),
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale
dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii, din
extravilan, se reduc la jumătate.
(13) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice, dacă:
a) clădirea este o locuinţă nouă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare; sau
b) clădirea este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.
19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de
locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
(14) Scutirile de impozit prevăzute la alin. (13) se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data
dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar
al acesteia.
*) Ordonanţa Guvernului nr. 29/2000 a fost abrogată. A se vedea Ordonanţa Guvernului nr.
22/2008.
**) Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, republicată, a fost abrogată prin Legea nr. 343/2006
ART. 285
Facilităţi pentru persoanele juridice
(1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru
eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe locale precizate la art. 282 şi art.
283 nu se aplică:
a) oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
b) fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta
instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
c) organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de
recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.
(2) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele clădiri şi terenurile
aferente deţinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii
turistice pe o perioadă de maximum 6 luni pe durata unui an calendaristic.
(3) Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite deţinute de cooperaţiile
de consum sau meşteşugăreşti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achiziţiei clădirii.
(4) Nu se datorează impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Naţională
a Pădurilor - Romsilva, cu excepţia celor folosite în scop economic.
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ART. 285^1
Scutiri şi facilităţi pentru persoanele juridice
Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum şi
terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe
teren şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire.
ART. 286
Scutiri şi facilităţi stabilite de consiliile locale
(1) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia
pentru o clădire folosită ca domiciliu de persoana fizică ce datorează acest impozit.
(2) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia
pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datorează acest impozit.
(3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren
sau o reducere a acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul
minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.
(4) În cazul unei calamităţi naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe
clădiri, a impozitului pe teren, precum şi a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi
autorizaţiei de construire sau o reducere a acestora.
(5) Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) se
aplică persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care persoana
depune documentele justificative în vederea scutirii sau reducerii.
(6) Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe
clădiri şi a impozitului pe teren, datorată de către persoanele juridice în condiţiile elaborării unor
scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională şi în condiţiile îndeplinirii
dispoziţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile
naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
137/2007.
(7) *** Abrogat
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Anexa nr.5

Regulament
privind procedurile de acordare de facilităţi fiscale de scutire sau reducere la plata
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele fizice
cu venituri mici
Art.1. Persoanele fizice cu venituri mici, care beneficiază de facilităţi fiscale de
reducere sau scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, pentru proprietatea situată
la adresa de domiciliu, pe bază de cerere sunt:
a. minorii, mostenitori ai unor imobile, aflaţi sub tutela, plasament familial,
încredinţare;
b. persoanele fizice care într-un an beneficiază numai de: îndemnizaţie de somaj şi/sau
ajutor social, alocaţie de sprijin;
c. persoanele singure pensionate pentru limită de vârstă sau care aparţin unor familii
cu venituri mici, care se încadreaza în prevederile Legii nr.416/2001 şi care
gospodaresc proprietatea detinuta la adresa de domiciliu.
Art.2. Persoanele fizice enumerate la art.1 beneficiază de următoarele facilităţi fiscale:
- scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în procent de
100% în cazul unor venituri nete totale pe proprietate mai mici de limita stabilită
pentru venitul minim garantat, conform Legii nr.416/2001, ajutorul social sau alocatia
de sprijin;
- reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în cazul unor
venituri nete totale pe proprietate situate între venitul minim garantat, conform Legii
nr.416/2001, ajutorul social sau alocatia de sprijin şi salariul minim brut pe ţară ;
Scutirea sau reducerea la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren se
acorda numai pentru cladirea sau terenul situate la adresa de domiciliu a
solicitantului, doar atâta timp cât exista conditiile de la art.1 din prezenta.
Art. 3. Înlesnirile la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren se acordă
numai pe bază de cerere scrisă pentru acordare a înlesnirilor la plata impozitelor,
taxelor şi a altor venituri ale bugetului local.
Cererea de acordare a facilităţii fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe
clădiri şi a impozitului pe teren va cuprinde:
a. elementele de identificare a contribuabilului (nume, prenume, data şi locul naşterii,
numele şi prenumele parintilor, adresa de domiciliu, seria şi nr. actului de identitate,
emitentul şi data emiterii, cod numeric personal, etc.);
b. sumele datorate sau neachitate la bugetul local, constând în impozit pe clădiri şi
impozit pe teren, inclusiv majorarile de întârziere, dobânzile şi penalitatile datorate
pentru neplata la termen;
c. perioada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate, precum şi data scadentei
acestora ;
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d. natura facilităţii fiscale solicitate şi o succinta prezentare a cauzelor ce au dus la
imposibilitatea de plata a debitelor pentru care se solicita înlesnirea;
Art. 4. Cererea de acordare a înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri şi a
impozitului pe teren, împreuna cu documentele prevazute la alin. 2 se constituie întrun dosar care se depune de catre debitor la Compartimentul Impozite şi Taxe Locale,
din cadrul Primariei comunei Jijila.
Documentele necesare scutirii sau reducerii de impozit pe clădiri sau teren sunt :
a. acte autentice, sau copii autentificate dupa acestea, ce fac dovada proprietatii
(contract de vânzare-cumparare, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, extras de
carte funciara având o vechime mai mica de 30 de zile , etc.);
b. copie dupa actul de identitate ;
c. declaratie pe proprie raspundere privind venitul net realizat, potrivit modelului din
Legea nr.416/2001;
d. dovada de la Compartimentului stare civila şi autoritate tutelara din cadrul Primariei
comunei Jijila – în cazul persoanelor minore sub tutela, plasament familial, întretinere;
e. adeverinta privind încadrarea în conditiile legii nr.416/2001 eliberata de
Compartimentul Public de Asistenta Sociala din subordinea consiliului local al
comunei Jijila– în cazul persoanelor vârstnice cu venituri mici;
f. cupon de pensii(daca este cazul) ;
g. orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii.
Art. 5. Dosarul solicitantului va cuprinde în mod obligatoriu, pe lânga actele si
documentele enumerate mai sus, şi următoarele:
- rezultatele anchetei sociale efectuate de Compartimentul de stare civila şi autoritate
tutelara din cadru Primariei comunei Jijila sau de SPAS privind situatia sociala a
solicitantului;
- nota de constatare întocmita de inspectorii CITL cu ocazia depunerii cererii şi a
verificarii dosarului prin care se solicita facilitatea fiscala;
- orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare, de respingere
sau de modificare şi completare a cererii;
- propunerea de solutionare a cererii de acordare a facilităţii fiscale, elaborată de
Compartimentul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Jijila.
Art. 6. Dosarul complet se înainteaza primarului municipiului, care va întocmi
propuneri de aprobare sau de respingere a cererii de scutire sau de reducere la plata
impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren.
Propunerile vor fi înaintate consiliului local pentru dezbatere, aprobare sau respingere,
potrivit reglementarilor legale.
Art. 7. Termenul de solutionare a dosarului privind cererea de acordare a facilităţii
fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri sau a impozitului pe
teren, este de 30 de zile de la data înregistrarii cererii la CITL din cadrul Primariei
comunei Jijila
Art. 8. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe
teren aferente anului fiscal 2012, pot fi solicitate şi acordate atât înaintea executarii
silite a debitului, cât şi în timpul efectuarii acestuia.
Art. 9. Executarea silita nu va fi pornita sau va fi suspendata, dupa caz, pentru
creantele bugetelor locale de natura impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren
pentru care au fost stabilite reduceri sau scutiri la plata prin hotarâri ale consiliului
local, de la data comunicarii acestor hotarâri.
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Art. 10. Dosarul privind cererea de acordare a facilităţii fiscale de scutire sau de
reducere la plata impozitelor pe cladire şi teren, se claseaza daca acesta nu poate fi
întocmit în mod complet, respectiv daca nu cuprinde toate elementele prevazute la art.
2, din motive imputabile solicitantului, cum ar fi: refuzul de a pune la dispoziie
organelor de control informatiile solicitate, neprezentarea tuturor documentelor
solicitate de compartimentul de specialitate in vederea definitivarii dosarului, etc.
Clasarea şi motivele acesteia vor fi comunicate în scris solicitantului in termen de 10
zile de la clasarea dosarului.
Art.11. Facilităţile fiscale prevazute de prezentul regulament se pot acorda
persoanelor solicitante , îndreptatite, numai pentru proprietatea (clădire şi teren
aferent, sau cote parti din acestea) situata la adresa de domiciliu a contribuabilului.
Art.12. De facilităţile fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădiri si a
impozitului pe teren, beneficiaza persoanele fizice solicitante, începând cu data de
întâi a lunii următoare aprobarii cererii prin hotarâre a consiliului local, pâna la
sfârsitul anului fiscal (31.12.2012), cu conditia achitarii debitelor restante pe anii
anteriori şi a majorarilor de întârziere, dobânzilor şi penalităţilor aferente
acestora.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
_________________

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jr. ACRIŞ DUMITRU
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Anexa nr. 6

LISTA FACILITĂŢILOR FISCALE ACORDATE
CONTRIBUABILILOR DIN COMUNA JIJILA
PENTRU IMPOZITELE şi TAXELE LOCALE DATORATE DE
ACEŞTIA ÎN ANUL 2013
I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI

PERSOANE FIZICE:
ART. 284
Alin (13) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice
dacă :
a) clădirea este o locuinţă nouă, realizată în conditiile Legii locuintei nr.114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau
b) clădirea este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului
nr. 19/1994 , privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi
constructii de locuinte, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, cu modificările
şi completările ulterioare.
ART. 284
Nu se supun impozitului pe clădiri acele clădiri care sunt situate la adresa de domiciliu
a următorilor contribuabili:
Alin (1) :
a) veteranii de război;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi în alte legi.
Alin(2) : Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
recunostintei fata de eroii martiri şi luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei
române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.
Alin(3) :văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au
recasatorit.
Alin(4) : persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I
de invaliditate
Alin(9) : persoanele fizice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile
de locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.
29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent şi stimularea
economisirii energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt
scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului
obtinut pentru reabilitarea termica, precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru lucrările de reabilitare termică.
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Persoanele fizice care au primit din partea Consiliului Local al comunei Jijila,
titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE.
PERSOANE JURIDICE:
Art. 249
Alin (3) Pentru clădirile proprietate publică sau privata a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta,
dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe clădiri, care reprezinta sarcina
fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de
folosinta, dupa caz, în conditii similare impozitului pe clădiri.
ART. 250
Alin (1) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după
cum urmează:
1. clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricaror
instituţii publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
2. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau
arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate
sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi
economice;
3. clădirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, aparţinând cultelor
religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
4. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învatamânt de stat,
confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
5. clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice;
6. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearoelectrice, statiilor şi posturilor de transformare, precum şi statiilor de conexiuni;
7. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome
«Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu excepţia încăperilor care sunt
folosite pentru activităţi economice;
8. clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
9. clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
10. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11. clădirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu excepţia încăperilor
care sunt folosite pentru activităţi economice;
12. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului
nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor
religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 13.
clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.
83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor
cetatenilor aparţinând minoritatilor nationale din România, republicată;
14. clădirile care sunt afectate activităţilor hidrot ehnice, hidrometrice,
hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunatatiri funciare şi de interventii la
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apararea impotriva inundatiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate
canalelor navigabile şi statiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor
care sunt folosite pentru activităţi economice;
15. clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri,
baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
16. constructiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinta acestora şi
turnurile de extractie;
17. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru
furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
18. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativteritoriale în
lipsa de mostenitori legali sau testamentari;
19. clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de catre asociatii, fundatii şi
culte, potrivit hotarârii consiliului local.
ART. 284
Alin (9) : Persoanele juridice române care reabiliteaza sau modernizeaza termic
clădirile de locuit pe care le detin în proprietate, în conditiile Ordonanţei Guvernului
nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent şi stimularea
economisirii energiei termice, aprobată cu modificari prin Legea nr. 325/2002, sunt
scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului
obtinut pentru reabilitarea termica, precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru lucrarile de reabilitare termica.
ART. 285
Alin. (1) :
(a) Oricarei instituţii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului
Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi
economice;
(b) Fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine,
dezvolta şi ajuta instituţii de cultura nationala, precum şi de a sustine actiuni cu
caracter umanitar, social şi cultural;
(c) Organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale în
unitati specializate care asigura gazduire, îngrijire sociala şi medicala, asistenta,
ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinsertie sociala pentru copil, familie,
persoane cu handicap, persoane varstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în
dificultate, în conditiile legii.
Alin. (2) : Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru acele clădiri şi terenul aferent
detinute de personae juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii
turistice pe o perioada de maximum 5luni pe durata unui an calendaristic.
Alin. (3) : Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite
detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti, dar numai pentru primii 5 ani
de la data achizitiei clădirii.
Art.285^1 Elementele infrastructurii feroviare publice sunt scutite de la plata
impozitului pe clădiri.
ART. 286
(6) Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorată de către persoanele
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juridice în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv
dezvoltarea regională şi în condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale
în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 137/2007.
II. IMPOZITUL şi TAXA PE TEREN
PERSOANE FIZICE:
ART. 257
Alin (1 )Impozitul pe teren nu se datorează pentru:
a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o
cladire;
h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada
cât durează ameliorarea acestuia;
i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinatia data sunt improprii pentru
agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare
sau cai navigabile, cele folosite pentru activităţile de aparare împotriva inundatiilor,
gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor
de apa, cele folosite ca zone de protectie definite în lege, precum şi terenurile utilizate
pentru exploatarile din subsol, încadrate astfel printr-o hotarâre a consiliului local,în
masura în care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
Terenurile arabile situate in extravilan, in suprafata de până la 1 ha aparţinand
veteranilor de război, văduvelor de război, precum şi văduvelor nerecăsătorite
ale veteranilor de război,
ART. 284
Terenurile aparţinând următoarelor categorii de contribuabili:
Alin.(1) :
a) veteranii de război;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi în alte legi.
Alin.(2) :persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
recunostintei fata de eroii martiri şi luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei
române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004,
Alin.(3) : văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au
recasatorit.
Alin.(4) : persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul
I de invaliditate.
Persoane fizice care au primit din partea Consiliului Local al municipiului, titlul
de CETĂŢEAN DE ONOARE, pentru terenul aferent clădirii de domiciliu.
PERSOANE JURIDICE:
ART. 257
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(1) Impozitul pe teren nu se datorează pentru:
a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o
cladire;
b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unitati locale a acestuia,
cu personalitate juridica;
c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
d) orice teren al unei instituţii de învatamânt preuniversitar şi universitar, autorizata
provizoriu sau acreditata;
e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut în patrimoniul
autoritatilor locale;
f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu excepţia
suprafetelor folosite pentru activităţi economice;
g) orice teren proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor
instituţii publice,aferent unei clădiri al carui titular este oricare din aceste categorii de
proprietari, exceptând suprafetele acestuia folosite pentru activităţi economice;
h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada
cât dureaza ameliorarea acestuia;
i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinatia data sunt improprii pentru
agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare
sau cai navigabile, cele folosite pentru activităţile de aparare împotriva inundatiilor,
gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor
de apa, cele folosite ca zone de protectie definite în lege, precum şi terenurile utilizate
pentru exploatarile din subsol, încadrate astfel printr-o hotarâre a consiliului local, în
masura în care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile
aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi statiile de
pompare aferente lucrarilor de îmbunatatiri funciare, pe baza avizului privind
categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru şi publicitate
imobiliara;
k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri
principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din
România - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum şi terenurile din jurul pistelor
reprezentând zone de siguranta.
l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice şi tehnologice, potrivit legii;
m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale în
lipsa de mostenitori legali sau testamentari;
n) terenurile aferente clădirilor prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 6 şi 7, cu excepţia
celor folosite pentru activităţi economice.
o) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata
pentru care proprietarul este obligat sa menţină afectatiunea de interes public;
ART. 285
a) oricarei instituţii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului
Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi
economice;
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b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta
şi ajuta instituţii de cultura nationala, precum şi de a sustine actiuni cu caracter
umanitar, social şi cultural;
c) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea şi functionarea
caminelor de batrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor strazii
(2) Impozitul pe teren se reduce cu 50% pentru acele clădiri şi terenul aferent detinute
de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice
pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.
(3) Terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice,
precum şi terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe teren
(4) Nu se datorează impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia
Nationala a Padurilor - Romsilva, cu excepţia celor folosite în scop economic.
ART. 286
Alin (6) Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la
plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorată de către persoanele
juridice în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv
dezvoltarea regională şi în condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale
în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 137/2007.
III. IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
PERSOANE FIZICE:
ART. 262
(1) Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:
a) autoturismele, motocicletele cu atas şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu
handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;
e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 284
Alin.(1) :
a) veteranii de război;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi în alte legi.
Alin.(2) :persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
recunostintei fata de eroii martiri şi luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei
române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004,
Persoane fizice care au primit din partea Consiliului Local al municipiului, titlul
de CETĂŢEAN DE ONOARE, pentru un singur mijloc de transport la alegere.
PERSOANE JURIDICE:
ART. 262
Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:
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c) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de
transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de
pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de
transport public.
e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 285 Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica:
a) oricarei instituţii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului
Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi
economice;
b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta
şi ajuta instituţii de cultura nationala, precum şi de a sustine actiuni cu caracter
umanitar, social şi cultural;
c) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea şi functionarea
caminelor de batrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor strazii
IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR şi A
AUTORIZATIILOR
PERSOANE FIZICE:
ART. 284
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizatiilor nu se aplica pentru:
Alin.(1) :
a) veteranii de război;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi în alte legi.
Alin.(2) :persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
recunostintei fata de eroii martiri şi luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei
române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004,
PERSOANE JURIDICE:
ART. 269
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizatiilor nu se datorează pentru:
a) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de cult sau
constructie anexa;
b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea,
modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului
public al statului;
c) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru lucrarile de interes public
judetean sau local;
d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei
este o institutie publica;
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e) autorizatie de construire pentru autostrazile şi caile ferate atribuite prin
concesionare, conform legii.
ART. 285
a) oricarei instituţii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului
Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi
economice;
b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta
şi ajuta instituţii de cultura nationala, precum şi de a sustine actiuni cu caracter
umanitar, social şi cultural;
c) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea şi functionarea
caminelor de batrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor strazii
d) Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt
amplasate, precum şi terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata taxei
pentru eliberarea autorizaţiei de construire.
V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA şi
PUBLICITATE
PERSOANE JURIDICE:
ART. 272
(1) Taxa pentru serviciile de reclama şi publicitate şi taxa pentru afisaj în scop de
reclama şi publicitate nu se aplica instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când
acestea fac reclama unor activităţi economice.
(2) Taxa pentru afisaj în scop de reclama şi publicitate, nu se aplica unei persoane care
închiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, în acest caz taxa
prevazuta la art. 270 fiind platita de aceasta ultima persoana
(3) Taxa pentru afisaj în scop de reclama şi publicitate nu se datorează pentru afisele,
panourile sau alte mijloace de reclama şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.
(4) Taxa pentru afisaj în scop de reclama şi publicitate nu se aplica pentru panourile de
identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie,
precum şi alte informatii de utilitate publica şi educationale.
(5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate pentru
afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor,
realizarii de reclama şi publicitate.
VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
ART. 276
Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
VII. TAXA HOTELIERA
PERSOANE FIZICE:
ART. 280
Taxa hoteliera nu se aplica pentru:
a) persoanele fizice în vârsta de pâna la 18 ani inclusiv;
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I;
c) pensionarii sau studentii;
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
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e) veteranii de război;
f) vaduvele de război sau vaduvele veteranilor de război care nu s-au recasatorit;
g) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b)
-g), care este cazat/cazata împreuna cu o persoana mentionata la lit. b)-g).
VIII. TAXE SPECIALE
PERSOANE FIZICE:
ART. 284
(1) Taxele speciale nu se aplica pentru:
a) veteranii de război;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi în alte legi.
PERSOANE JURIDICE:
ART. 285
a) oricarei instituţii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului
Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi
economice;
b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta
şi ajuta instituţii de cultura nationala, precum şi de a sustine actiuni cu caracter
umanitar, social şi cultural;
c) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea şi functionarea
caminelor de batrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor strazii
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IX. ALTE TAXE LOCALE
PERSOANE FIZICE:
ART. 284
Alte taxe locale nu se aplica pentru:
Alin.(1) :
a) veteranii de război;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi în alte legi.
(2) Nu se datorează taxa asupra succesiunii, prevazuta de Ordonanţa Guvernului nr.
12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicată, cu
modificările ulterioare, daca încheierea procedurii succesorale a fost facuta în termen
de un an de la data decesului autorului bunurilor.
(3) Taxele de timbru prevazute de art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.
12/1998, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la autentificarea actelor
între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca
obiect terenuri fara constructii, se reduc la jumatate.
PERSOANE JURIDICE:
ART. 285
a) oricarei instituţii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului
Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi
economice;
b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta
şi ajuta instituţii de cultura nationala, precum şi de a sustine actiuni cu caracter
umanitar, social şi cultural;
c) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea şi functionarea
caminelor de batrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor strazii
ATENŢIE
În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut în comun de
o persoana fizica prevazuta la art. 284, scutirea fiscala se aplica integral pentru
proprietatile detinute în comun de soti.
Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplica doar clădirii folosite ca domiciliu
de persoanele fizice prevazute la art. 284.
Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent clădirii
utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la art.284.
Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica doar pentru un
singur mijloc de transport, la alegere, persoanelor fizice prevazute la art. 284.
Scutirea de la plata impozitului prevazuta la art. 284, se aplica unei persoane începând
cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative
în vederea scutirii.
Scutirea de impozit pentru o cladire realizată în conditiile Legii locuintei nr. 114/1996
şi a Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru
realizarea unor lucrari publice şi constructii de locuinte, aprobată şi modificată prin
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Legea nr. 82/1995, se aplica pentru o cladire timp de 10 ani de la data dobândirii
acesteia. Scutirea de la plata impozitului se aplica unei persoane începând cu prima zi
a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea
scutirii şi numai pentru clădirile folosite ca domiciliu. În cazul înstrainarii clădirii,
scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al clădirii.
Pentru a beneficia de scutirea de impozitul pe clădiri în cazul reabilitarii sau
modernizarii termice, persoanele fizice sau juridice române care detin în proprietate
clădirile în cauza trebuie sa depuna la compartimentul de specialitate al autoritatii
administratiei publice locale o cerere însotita de copii de pe autorizatia de construire
pentru lucrarile de reabilitare termica şi de pe documentele din care reiese perioada de
rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica. Scutirea se acorda începând
cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele au depus cererea respectiva.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
______________

CONTRASEMNAEAZĂ
SECRETAR
Jr. ACRIŞ DUMITRU
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Se supune dezbaterii publice Proiectul de hotărâre a Consiliului local al comunei Jijila
privind impozitele şi taxele locale ce se vor aplica în anul 2013, în comuna Jijila.
Până la data de 20.11.2012 persoanele interesate vor putea depune în scris, propuneri ,
sugestii sau opinii la registratura Primăriei comunei Jijila.

ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI JIJILA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
în comuna Jijila
Consiliul local al comunei Jijila, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal constituită,
la data de_______;
Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Jijila – Nicoara Dumitru;
Având în vedere prevederile Legii nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale, art.288 pct.(1), prevederile
Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului
fiscal, pct.224 şi pct 290^1 alin.(2), Hotărârea Guvernului nr. 956 /2009 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile începând cu anul fiscal 2010 legea administraţiei publice locale republicată cu
modificările şi completările ulterioare, legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată
cu modificările şi completările ulterioare;
În baza raportului compartimentului de specialitate şi avizul favorabil al comisiei de
specialitate al consiliului local.
Îndeplinindu-se condiţiile prevăzute de legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală;
În temeiul prevederilor, art.27, art.36,alin.(2), lit.(b), alin.4, lit.c) şi prevederilor art.45,alin.2 ,
lit.c), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile, în sume fixe sau
cote procentuale, pentru anul 2011, astfel cum sunt redate în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2 Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice, se determină prin aplicarea cotei
de 0,1% asupra valorii determinată pe baza normelor prevăzute în Anexa nr.1 partea I, cap.I, lit.A.
Art.3 Impozitul/ taxa pe clădiri , impozitul/ taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de
transport sunt creanţa fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30
septembrie inclusiv.
Art.4 Impozitul anual pe clădiri , pe teren, pe mijloace de transport, datorate aceluiaşi buget
local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare se
plăteşte integral până la primul termen de plată.
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Art.5 În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipaţie până la data de
31.03.2013 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloace de transport,
se acordă o bonificaţie în cuantum de 10%.
În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipaţie până la data de
31.03.2013 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloace de transport,
se acordă o bonificaţie în cuantum de 10 % .
Art.6 Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite şi taxe locale şi
Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Jijila cu impact asupra impozitelor şi taxelor locale din
perioada 2006-2012, este cuprinsă în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre.
Art.7 Se aprobă Regulamentul privind procedurile de acordare a facilităţilor fiscale de scutire
sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele cu venituri
mici sau aflate în alte situaţii prevăzute de lege, astfel cum este prevăzut în Anexa nr.5 la prezenta
hotărâre.
Art.8 Se aprobă lista facilităţilor fiscale acordate contribuabililor din comuna Jijila, pentru
impozitele şi taxele locale datorate de aceştia în anul 2013, astfel cum este prevăzut în Anexa nr.6, la
prezenta hotărâre.
Art.9 Anexele 1,2,3,4,5 şi 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10 Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor pentru anul 2012, şi intră în
vigoare cu data de 01.01.2013.
Art.11 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Tulcea, primarului
comunei Jijila, care are obligaţia ducerii la îndeplinire, prin aparatul propriu, a prevederilor prezentei
hotărâri, compartimentului contabilitate - impozite şi taxe locale, compartimentul agricultură,
urbanism şi amenajarea teritoriului, asistenţă socială, autoritate tutelară şi stare civilă şi va fi făcută
publică prin afişare la sediul Consiliului local al comunei Jijila.
Adoptată astăzi_______________2012, cu un număr de _____voturi pentru din totalul de ____
consilieri aleşi.

Iniţiator proiect de hotărâre
Primar, Nicoara Dumitru

Avizat pentru legalitate
Secretar, Jr.Acriş Dumitru
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ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI JIJILA

HOTĂRÂREA Nr.____
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
în comuna Jijila
Consiliul local al comunei Jijila, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal constituită,
la data de ___.12.2010;
Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Jijila – Nicoara Dumitru;
Având în vedere prevederile Legii nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale, art.288 pct.(1), prevederile
Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului
fiscal, pct.224 şi pct 290^1 alin.(2), Hotărârea Guvernului nr. 956 /2009 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile începând cu anul fiscal 2010 legea administraţiei publice locale republicată cu
modificările şi completările ulterioare, legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată
cu modificările şi completările ulterioare;
În baza raportului compartimentului de specialitate şi avizul favorabil al comisiei de
specialitate al consiliului local.
Îndeplinindu-se condiţiile prevăzute de legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală;
În temeiul prevederilor, art.27, art.36,alin.(2), lit.(b), alin.4, lit.c) şi prevederilor art.45,alin.2 ,
lit.c), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile, în sume fixe sau
cote procentuale, pentru anul 2012, astfel cum sunt redate în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2 Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice, se determină prin aplicarea cotei
de 0,1% asupra valorii determinată pe baza normelor prevăzute în Anexa nr.1 partea I, cap.I, lit.A.
Art.3 Impozitul/ taxa pe clădiri , impozitul/ taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de
transport sunt creanţa fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30
septembrie inclusiv.
Art.4 Impozitul anual pe clădiri , pe teren, pe mijloace de transport, datorate aceluiaşi buget
local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare se
plăteşte integral până la primul termen de plată.
Art.5 În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipaţie până la data de
31.03.2012 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloace de transport,
se acordă o bonificaţie în cuantum de 10%.
În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipaţie până la data de
321.03.2012 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloace de transport,
se acordă o bonificaţie în cuantum de 10 % .
Art.6 Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite şi taxe locale şi
Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Jijila cu impact asupra impozitelor şi taxelor locale din
perioada 2006-2012, este cuprinsă în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre.
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Art.7 Se aprobă Regulamentul privind procedurile de acordare a facilităţilor fiscale de scutire
sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele cu venituri
mici sau aflate în alte situaţii prevăzute de lege, astfel cum este prevăzut în Anexa nr.5 la prezenta
hotărâre.
Art.8 Se aprobă lista facilităţilor fiscale acordate contribuabililor din comuna Jijila, pentru
impozitele şi taxele locale datorate de aceştia în anul 2012, astfel cum este prevăzut în Anexa nr.6, la
prezenta hotărâre.
Art.9 Anexele 1,2,3,4,5 şi 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10 Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor pentru anul 2012, şi intră în
vigoare cu data de 01.01.2012.
Art.11 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Tulcea, primarului
comunei Jijila, care are obligaţia ducerii la îndeplinire, prin aparatul propriu, a prevederilor prezentei
hotărâri, compartimentului contabilitate - impozite şi taxe locale, compartimentul agricultură,
urbanism şi amenajarea teritoriului, asistenţă socială, autoritate tutelară şi stare civilă şi va fi făcută
publică prin afişare la sediul Consiliului local al comunei Jijila.
Adoptată astăzi __.12.2012, cu un număr de ____ voturi pentru din totalul de 15
consilieri aleşi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Contrasemnează,
Secretar, Jr. ACRIŞ DUMITRU

_____________
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