ANEXA
Cuprinzând valorile impozabile in urma indexarii cu indicele de inflatie pe anul 2018, de
4,6% precum si rotungirea la leu a nivelurilor pentru valorile impozabile privind impozitele şi taxele
locale si alte taxe asimilate acestora propuse pentru anul 2020

I. IMPOZITUL PE CLADIRI (art. 455-462 )
Impozitul pe clădiri, precum și taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei, al
orașului sau al municipiului în care este amplasată clădirea.
1. In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri pentru cladiri rezidentiale si cladiri anexa se
calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare cuprinsa intre 0,08%-0,2% la valoarea impozabila
a cladirii , propunem cota 0,1% , ca si in anul 2019 .
Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei
construite desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare
indexata, exprimata in lei/mp din tabelul urmator :
Impozitul şi taxa pe clădiri
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri,în cazul persoanelor fizice
art. 457 alin.(1) din Codul fiscal
Valoarea impozabilă
- lei/ mp.Tipul clădirii

A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori
din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in
urma unui tratament termic si/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
naturală,din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic
C. Clădire -anexă cu cadre din beton armat 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
chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau
mansardă,utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de
clădiri prevăzute la lit. A - D
F. . În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau
mansardă,utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă,
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D

Cu instalaţii de
apă,canalizare,electrice
şi încălzire (condiţii
cumulative)

Fără instalaţii de
apă, canalizare,
electrice sau
încălzire

2019

2020

2019

2020

1013

1060

608

636

304

318

203

213

203

213

177

186

127

133

76

80

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile
a cladirii se se are in vedere valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare materialului cu ponderea
cea mai mare.

Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor
tuturor nivelurilor cladirii,inclusiv ale balcoanelor,logiilor sau ale celor situate la subsol,exceptand
suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.
Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior,atunci
suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un
coeficient de transformare de 1,4 .
Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este
amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate cu coeficientul de corectie corespunzator, astfel :
pentru comuna Suplacu de Barcau cu 1,10 sau 1,05 si pentru satele apartinatoare cu 1,00, conform HCL
nr 77 din 20.12.2011 .
Zona în cadrul
localităţii
A
B

SUPLACU DE BARCĂU
Rangul IV
1,10
1,05

BORUMLACA, DOLEA,
FOGLAŞ, VALEA
CERULUI, VÎLCELELE
Rangul V
1,00

Valoarea impozabilă a clădirii, determinată conform tabelelor de mai sus, se reduce în funcţie de anul
terminării acesteia, după cum urmează:
a)cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinţă;
b)cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de
1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c)cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţă.
În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul
terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la
terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări
de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă
mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere,
precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a
clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal,
creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul
terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea
clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.
2. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
(1)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de (0,2%- 1,3%) , propunem 0,2% ( ca si in anul 2019) asupra
valorii care poate fi:
a)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă;
b)valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori
anului de referinţă;
c)valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul
clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
(2)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi
din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii
impozabile a clădirii.
(3)În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se
calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform tabelului de la
pct.1.

3.Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
(1)În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se
calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform
pct.1 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform pct. 2.
(2)În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio
activitate economică, impozitul se calculează conform pct. 1.
(3)Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi
evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a)în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio
activitate economică, impozitul se calculează conform pct.1;
b)în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea
economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea
economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor pct.2
4.Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice
(1)Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinsa intre 0,08%-0,2% asupra valorii
impozabile a clădirii , propunem sa ramana la fel ca in anul 2019 - 0,2%
(2)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinsa intre 0,2%-1,3% de 1%, asupra
valorii impozabile a clădirii , propunem sa ramana la fel ca in anul 2019 - 1%.
(3)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(4)În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform
alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).
(5)Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea
persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează
impozitul/taxa şi poate fi:
a)ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c)valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal
anterior;
d)valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul
clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e)în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată
dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f)în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea
proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare
sau de folosinţă, după caz.
(6)Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a
clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate
în vigoare la data evaluării.
(7)Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost
pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.
(8)În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani
anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
Plata impozitului
Impozitul pe cladiri se plateste anual , in doua rate egale ,pana la datele de 31 martie si 30
septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre contribuabili
pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificatie de 10%.

Impozitul anual pe cladiri , datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili persoane fizice sau
juridice, de pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata.In cazul in care
contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativteritoriale suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.
Incepand cu 1 ianuarie 2010, pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a
unitatilor administrativ teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta,dupa
caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditiile similare
impozitului pe cladiri.
Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori
folosinţă.
Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de
31 decembrie a anului fiscal anterior.
În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să depună o
declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile
de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal,
impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
SCUTIRI
Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:
- clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu excepția
încăperilor folosite pentru activități economice ,
- clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după
caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
- clădirile aflate în proprietatea fundațiilor înființate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a
întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar,
social și cultural;
- clădirile care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute oficial și
asociațiilor religioase și componentelor locale ale acestora, precum si casele parohiale , cu excepția încăperilor
folosite pentru activități economice;
-clădirile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să
funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice ,
-clădirile unităților sanitare publice, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice;
-clădirile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele utilizate de incubatoarele de
afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat;
- clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje și tuneluri și care
sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcții, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități
economice;
- clădirile aferente infrastructurii feroviare publice;
- clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule
pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități
economice;
- clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute
la art. 2 lit. a), c)—e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor
personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare;
-clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor
nerecăsătorite ale veteranilor de război;
-clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 si 5 al
Decretului-lege nr. 118/1990 republicat, cu modificările și completările ulterioare ,
- clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau
accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali pe perioada in
care au in ingrijire persoane cu handicap grav sau accentuat , încadrați în gradul I de invaliditate;
- clădirile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu
statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosință de
acestea de la o instituție sau o autoritate publică, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități
economice;

II.IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN (art. 463-467)
1. Impozitul pe teren precum si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al comunei in care
este amplasat terenul si se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat
terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării stabilite prin hotarare de consiliul local.

(1) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă
terenuri cu construcţi , impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona din cadrul
localitatii
ZONA A
ZONA B

Rangul localitatii –sate lei/ha
2019
Cod fiscal
2020
-----V – 541 452,57 - 1.131.97
567

Rangul localitatii -Suplac lei/ha
2019
Cod fiscal
2020
IV -901 753,59 - 1.895,10
943
IV –721
603.07 –1.507,17
755

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii , impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (3), iar acest
rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (4).
(3) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (2), se folosesc sumele din tabelul
următor, exprimate în lei pe hectar:

Nr crt

A
Zona

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

Lei/ha

B

Lei/ha

Categoria de

folosinţă
Teren rabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

2019
28,36
21,27
21,27
46,59
53,68
28,36

2020
30
23
23
49
57
30

2019
21,27
19,24
19,24
35,45
46,59
21,27

2020
23
21
21
38
49
23

15,19
x
x

16

13,16
x
x

14

(4) Sumele astfel stabilite , se inmultesc cu cu coeficientul de corectie corespunzator :
Rangul localităţii
IV
V

Coeficientul de
corecţie
1,10
1,00

La comuna Suplac zona A rangul IV si zona B rangul IV s-e aplica coeficientul de corectie
1,10 iar la sate zona B rangul V s-e aplica coeficientul de corectie 1,00 .

Ca excepţie de la prevederile alin. (1)-(4) in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat
in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii,
impozitul pe teren se calculeaza conform procedurii de mai sus numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele
conditii :
-au prevazut in statut ,ca obiect de activitate ,agricultura ;
-au inregistrat in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la
lit.a).
2.In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren, pentru persoanele fizice cat si pentru
persoane juridice se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in ha, cu suma corespunzatoare
prevazuta in urmatorul tabel, dupa care suma se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator ( prevăzut

Nr crt

Categoria de folosinta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Teren cu constructii
Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod
Livada pe rod
Padure
Teren cu apa
Teren cu amenejari piscicole
Drumuri cai ferate

AN
2019
31,40
50,65
28,36
28,36
55,71
56,72
16,20
6,07
34,44

Impopzit lei/ha
Cod fiscal

AN
2020

23,31-32,85
44,50-52.99
21,19-29.67
21,19-29.67
50,87-58,28
50,87-59,34
8,47-16,95
1,05-6,35
27,54-36.03
x

33
53
30
30
59
60
17
7
37

la art. 457 alin. (6):

Impozitul pe teren extravilan pe categorie de folosinta se stabilesc astfel :
- Zona A prin corespondenta cu zona A din intravilan ( toate blocurile , zona 5 si 33 din PUG)
- Zona B- prin corespondenta cu zona B din intravilan, localitatea Suplacu de Barcau
- Zona C- prin corespondenta cu zona B din intravilan -satele apartinatoare: Borumlaca ,Dolea,
Foglas, Valea Cerului si Valcelele .
Zona
A
B
C

Rangul
1.10
1.05
-

IV

Rangul
0.95

V

La comuna Suplac zona A rangul IV se aplica coeficientul de corectie 1,10 , la zona B se aplica coeficientul
de corectie 1,05 iar la sate pentru zona C rangul V se aplica coeficientul de corectie 0,95 .
Plata impozitului
Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale ,pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren,datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la
data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv se propune o bonificatie de 10%.
Impozitul anual pe teren,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,persoane fizice si juridice,de
pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata.In cazul in care contribuabilul detine in
proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale ,suma de 50 lei se refera
la impozitul pe teren cumulat.
In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe durata acestuia cat
si la scadenta lui, impozitul pe teren se datoreaza de locatar ( cu exceptia cazului in care contractul de leasing
inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, caz in care impozitul pe teren este datorat de locator) .

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativteritoriale,concesionate ,inchiriate, date in administrare sau in folosinta, se stabileste taxa pe teren
care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau de
folosinta dupa caz,in conditii similare impozitului pe teren.
Taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori
folosință.
Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la
data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă
declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în
termen de 30 de zile de la data dobândirii, și datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie
a anului următor. În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui
an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra terenului la data
de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

SCUTIRI
Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:
- terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativteritoriale, cu excepția
suprafețelor folosite pentru activități economice sau agrement;
- terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință,
după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
-terenurile fundațiilor înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și
ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;
- terenurile aparținând cultelor religioase recunoscute oficial și asociațiilor religioase, precum și componentelor
locale ale acestora, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități economice;
-terenurile aparținând cimitirelor
- terenurile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să
funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități economice
- terenurile unităților sanitare publice, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități economice;
- terenurile legate de sistemele hidrotehnice și stațiile de pompare aferente acestora, precum și terenurile aferente
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosință a terenului, emis de oficiile de
cadastru și publicitate imobiliară
- terenurile care prin natura lor și nu prin destinația dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;
- terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naționale, drumuri principale administrate de
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A., zonele de siguranță a acestora,
- terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice,
- terenurile instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități
economice;
- terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor
nerecăsătorite ale veteranilor de război;
- terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1si 5
din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau
accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali pe perioada in
care au in ingrijire persoane cu handicap grav sau accentuat si încadrați în gradul I de invaliditate;
- terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)—e) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- terenurile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu
statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosință de
acestea de la o instituție sau o autoritate publică, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități
economice.

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

1. Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice si pentru persoanele juridice se
calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport si in functie de capacitatea cilindrica a
acestora, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc. sau fractiune din aceasta cu suma
corespunzatoare din tabelul urmator :

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
I Vehicule inmatriculate lei/200 cm3sau fracţ.din aceasta
Motorete, tricicluri , cvadricicluri, scutere, motociclete şi
autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3
inclusiv
Motorete, tricicluri , cvadricicluri, scutere, motociclete cu
capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.600 cm3 şi
2.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi
2.600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi
3.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv
Tractoare înmatriculate
II
Vehicule inregistrate
I Vehicule cu capacitatate cilindrica
Vehicule inregistrate cu capacitatate cilindrica
<4.800cmc
Vehicule inregistrate cu capacitatate cilindrica
>4.800cmc
II Vehicule fara capacitatate cilindrica evidentiata

Valoarea taxei in
lei/200 cm3 sau fracţiune din
aceasta
2019

2020

8,10

9

9,11

10

18,24

20

72,96

77

145,93

153

293,88
24,32

308
26

30,40

32

18,24

20
lei/200 cm3

2,02

3

4,05

5

51 lei /an

54 lei/an

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii
consiliului local.
În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele
respective.
Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabilește prin
cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziție sau un alt document similar.
2. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12
tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul
următor :

Impozitul
(în lei/an)
Numărul de axe și greutatea brută
încărcată maximă admisă

Ax(e) motor(oare) cu sistem
Alte sisteme de suspensie
de suspensie pneumatică sau
pentru axele motoare
echivalentele recunoscute
2019
2020
2019
2020
două axe

I
1 Masa de cel puțin 12 tone,
dar mai mică de 13 tone

0

144

151

2 Masa de cel puțin 13 tone,
dar mai mică de 14 tone

144

151

400

419

3 Masa de cel puțin 14 tone,
dar mai mică de 15 tone

400

419

562

589

4 Masa de cel puțin 15 tone,
dar mai mică de 18 tone

562

589

1.273

1.332

5 Masa de cel puțin 18 tone

562

589

1.257

1.332

II

3 axe
1 Masa de cel puțin 15 tone,
dar mai mică de 17 tone

144

151

251

263

2 Masa de cel puțin 17 tone,
dar mai mică de 19 tone

251

263

516

540

3 Masa de cel puțin 19 tone,
dar mai mică de 21 tone

516

540

670

701

4 Masa de cel puțin 21 tone,
dar mai mică de 23 tone

670

701

1.032

1.080

5 Masa de cel puțin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone

1.032

1.080

1.603

1.677

6 Masa de cel puțin 25 tone,
dar mai mică de 26 tone

1.032

1.080

1.603

1.677

7 Masa de cel puțin 26 tone

1.032

1.080

1.603

1.678

711

III

4 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone

670

701

679

2 Masa de cel puțin 25 tone,
dar mai mică de 27 tone

679

711

1.060

1.109

3 Masa de cel puțin 27 tone,
dar mai mică de 29 tone

1.060

1.109

1.682

1.760

4 Masa de cel puțin 29 tone,
dar mai mică de 31 tone

1.682

1.760

2.496

2.611

5 Masa de cel puțin 31 tone,
dar mai mică de 32 tone

1.682

1.760

2.496

2.611

6 Masa de cel puțin 32 tone

1.682

1.760

2.496

2.611

3. În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă
cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal
cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Impozitul
(în lei/an)
Numărul de axe și greutatea brută
Ax(e) motor(oare) cu sistem
încărcată maximă admisă
de suspensie pneumatică sau
echivalentele recunoscute
2019
2020 2019
I

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare
2020

2 + 1 axe
1 Masa de cel puțin 12 tone,
dar mai mică de 14 tone

0

0

2 Masa de cel puțin 14 tone,
dar mai mică de 16 tone

0

0

3 Masa de cel puțin 16 tone,
dar mai mică de 18 tone

0

65

68

4 Masa de cel puțin 18 tone, 65
dar mai mică de 20 tone

68

149

156

5 Masa de cel puțin 20 tone, 149
dar mai mică de 22 tone

156

348

365

6 Masa de cel puțin 22 tone, 348
dar mai mică de 23 tone

365

451

472

7 Masa de cel puțin 23 tone, 451
dar mai mică de 25 tone

472

813

851

8 Masa de cel puțin 25 tone, 813
dar mai mică de 28 tone

851

1.426

1.530

9 Masa de cel puțin 28 tone 813

851

1.426

1.530

II

2 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, 140
dar mai mică de 25 tone

147

325

340

2 Masa de cel puțin 25 tone, 325
dar mai mică de 26 tone

340

534

559

3 Masa de cel puțin 26 tone,
dar mai mică de 28 tone

534

559

785

822

4 Masa de cel puțin 28 tone, 785
dar mai mică de 29 tone

822

948

992

5 Masa de cel puțin 29 tone, 948
dar mai mică de 31 tone

992

1.557

1.629

6 Masa de cel puțin 31 tone, 1.557
dar mai mică de 33 tone

1.629

2.161

2.261

7 Masa de cel puțin 33 tone, 2.161
dar mai mică de 36 tone

2.261

3.281

3.432

8 Masa de cel puțin 36 tone, 2.161
dar mai mică de 38 tone

2.261

3.281

3.432

9 Masa de cel puțin 38 tone 2.161

2.261

3.281

3.432

III

2 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, 1.720
dar mai mică de 38 tone

1.800

2.394

2.505

2 Masa de cel puțin 38 tone, 2.394
dar mai mică de 40 tone

2.505

3.253

3.403

3 Masa de cel puțin 40 tone 2.394

2.505

3.253

3.403

IV

3 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, 1.520
dar mai mică de 38 tone

1.590

2.110

2.208

2 Masa de cel puțin 38 tone, 2.110
dar mai mică de 40 tone

2.208

2.918

3.053

3 Masa de cel puțin 40 tone, 2.918
dar mai mică de 44 tone

3.053

4.317

4.516

4 Masa de cel puțin 44 tone 2.918

3.053

4.317

4.516

904

1.045

1.094

2 Masa de cel puțin 38 tone, 1.045
dar mai mică de 40 tone

1.094

1.562

1.634

3 Masa de cel puțin 40 tone, 1.562
dar mai mică de 44 tone

1.634

2.486

2.601

4 Masa de cel puțin 44 tone 1.562

1.634

2.486

2.601

V

3 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, 864
dar mai mică de 38 tone

4. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de
autovehicule, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul
următor:
Impozit- lei
Masa totală maximă autorizată
a. Până la 1 tonă, inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

2019
9,12
34,44
52,67
64,83

2020
10
37
56
68

Plata impozitului
Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30
septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificație de până la 10%
inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local.
Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. În cazul în care
contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului
local al aceleiași unități administrativ teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport
cumulat al acestora.
Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de
proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a
anului fiscal anterior.
În cazul dobandirii sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are
obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul,
sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobandirii , și datorează impozit pe
mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul datorează impozit
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.
În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o declarație la
organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în
termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor .

SCUTIRI
Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:
- mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de
război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la
alegerea contribuabilului;
-mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau
accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau
coproprietatea reprezentanţilor legali legali pe perioada in care au in ingrijire persoane cu handicap grav
sau accentuat şi încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului;
-mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1si 5
din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
-mjloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin.
(1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
- mijloacele de transport ale instituțiilor publice;
mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență;

- mijloacele de transport ale instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului
Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;

IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A
AUTORIZATIILOR(art 473-476)
Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, un aviz sau o autorizație menționată în prezentul
capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice
locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizația necesară
1.Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a altor
avize și autorizații
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită
conform tabelului următor:
Suprafata pentru care se obtine
certificatul de urbanism in mediu urban
a) pana la 150 mp inclusiv
b) intre 151-250 mp inclusiv
c) intre 251- 500 mp inclusiv
d) intre 501- 750 mp inclusiv
e) intre 751- 1000 mp inclusiv
f) peste 1000 mp

2019

TAXA PE ANUL
dupa indexare

2020

6
7
6
7
8
9
12
13
14
15
15 +0,01 lei/mp pentru fiecare mp de suprafata
ocupata de constructie care depaseste 1000 mp,
15 +0,01 lei/mp pentru fiecare mp de suprafata
ocupata de constructie care depaseste 1000 mp

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa
stabilită conform alin. (1).
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea
teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean se
stabilește de consiliul local în sumă de 15 lei -2019, indexat 15,69 lei propunem16 lei pentru anul
2020.
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă
este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la
alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea
instalațiilor aferente.
(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) și (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de
construcție se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care
solicită avizul și se plătește înainte de emiterea avizului;
b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică
decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457;
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la
data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o

declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității
administrației publice locale;
d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea
lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale are
obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorității
administrației publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferență de
taxă datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă care trebuie
rambursată de autoritatea administrației publice locale.
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu
0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții
desființate.
(10) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările
topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de
prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi
efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu valoarea de 15 lei -2019, dupa indexare
15.69 lei, propunem 16 lei pentru anul 2020 (prevazut de Cod fiscal intre 0 - 16 lei )
(11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare și prospectare, contribuabilii au
obligația să declare suprafața efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă
de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizație, taxa aferentă se regularizează astfel încât să
reflecte suprafața efectiv afectată.
(12) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea
realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din
valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.
(13) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.
(14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere,
corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 8 lei in 2019 ,
pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție, indexat este 8,36 lei si propunem 9 lei
pentru anul 2020 , pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție .
(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu se
stabilește de consiliul local și este de 13 lei in anul 2019, pentru fiecare record, indexat este 13,59 lei
propunem 14 lei pentru anul 2020 .
(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă este în sumă de 9 lei pe
anul 2019, indexat este 9,41 lei si propunem 10 lei pentru anul 2020 .
2.Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități
(1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare se stabilește de consiliul local și este de 15
lei pe anul 2019, indexat este 15,69 si propunem 16 lei pt anul 2019
(2) Taxele anula pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol este de 53 lei/an ( in anul 2019 -50 lei ).
(3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 — Restaurante, 563 — Baruri și alte
activități de servire a băuturilor și 932 — Alte activități recreative și distractive potrivit Clasificării

activităților din economia națională — CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național
de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională — CAEN,
datorează bugetului local al comunei, orașului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativteritorială se desfășoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind
desfășurarea activității de alimentație publică, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, în
sumă de:
a) pentru
o
suprafață
de
până
la
500
m2,
inclusiv,
se
stabileşte
astfel:
emitere/vizare
2019
2020 – dupa indexare
- pana la 100 mp
-102 lei/51lei
106 lei / 54 lei
- intre100 – 200 mp
-203 lei/102 lei
213 lei / 106 lei
- intre 200-300 mp
-304lei/152 lei
318 lei / 159 lei
- intre 300-400 mp
- 405 lei/203 lei
424 lei / 213 lei
- intre 400-500 mp
-506 lei /253 lei
531 lei / 265 lei
b) pentru o suprafață mai mare de 500 mp este de 608 lei –emitere/ 304 lei –vizare pe anul 2019 , dupa
indexare este 636 lei emitere si 318 lei viza autorizatie
(4) Nivelul taxei prevăzute la alin. (3) se stabilește prin hotărâre a consiliului local și se face venit la
bugetul local în a cărui rază teritorială se desfășoară activitatea.
(5) Autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică, în cazul în care comerciantul
îndeplinește condițiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competență se află
amplasată unitatea sau standul de comercializare.

SCUTIRI
Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor următoarele:
a) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război
sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din
Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
c) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lăcașuri de cult sau construcții-anexă;
d) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau
reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lucrările de interes public național,
județean sau local;
f) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este o
instituție publică;
g) autorizațiile de construire pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare, conform
legii;
h) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este o
instituție sau o unitate care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau
a Ministerului Tineretului și Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o fundație
înființată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de
cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizație de construire, în cazul unei calamități naturale.

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
(Art.478)

Orice persoana care utilizeaza un panou,afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si
publicitate intr-un loc public datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul capitol catre
bugetul local al autoritatii administratiei publice locale in raza careia este amplasat panoul,afisajul
sau structura de afisaj respectiva.
Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual ,prin inmultirea
numarului de mp. sau a fractiunii de mp.a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu
suma stabilita astfel:
- in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica:
2019
dupa indexare
propunem pentru anul 2020
25 lei/mp.sau fract. de mp.
26.15
27 lei/mp sau fract. de mp.
- in cazul oricarui alt panou,afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate,
2019
dupa indexare
propunem pentru anul 2020
20 lei/mp sau fract de mp.
20,92
21 lei/mp sau fract de mp
Plata impozitului
Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, până la
datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate,
datorată aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei
inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE ( Art. 481)
Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate
distractivă are obligația de a plăti impozitul pe spectacole.
(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
(2) Consiliul local stabileşte un procent de:
a) 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă,
concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un
spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;
b) 3%, în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).
Plata impozitului
(1) Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a
avut loc spectacolul.
(2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligația de a depune o declarație la
compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, până la data stabilită pentru fiecare
plată a impozitului pe spectacole.
(3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului,
depunerea la timp a declarației și plata la timp a impozitului
.

VII. ALTE TAXE LOCALE(art. 486)
Consiliile locale pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și altele asemenea.
Consiliile locale pot institui taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii
de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și
taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător.
Taxele se calculează și se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autoritățile deliberative
interesate.
Taxă divorţ administrativ conf HCL nr 38 din 27.06.2013 este in 2019 de 608 lei, propunem 636 lei – pentru
anul 2020 . Taxa inchiriere sala pentru oficiere casatorie in zile nelucratoare si sarbatori legale –este in 2019 in
cuantum de 51 lei, propunem 54 lei –pentru anul 2020.
Se instituie taxa speciala de salubrizare incepand cu anul 2017 , conf HCL 7/31.01.2017 si a Regulamentului
de instituire a taxei speciale, dupa cum urmeaza :
-a) 10 lei /luna/persoana , pentru persoane fizice -dupa indexare propunem 11 lei
-b) 60 lei/ luna/mc , pentru persoane juridice - dupa indexare propunem 63 lei

1.TAXE INCHRIERI /CONCESIUNI 1.)Taxa pentru inchiriere sala de nunti si a caminelor culturale ( fiind inclus inchiriatul veselei si plata
utilitatilor ) propunem pentru anul 2020 :
A . Pentru nunti
a) In localitatea Suplacu de Barcau - Sala de nunti Suplac 2.500 lei pentru anul 2019 - propunem suma de
3.000 lei ( din care reprezinta: 2.500 lei inchiriere sala si 500 lei inchiriere vesela)
b) - Sala de nunti - Borumlaca - 2.000 lei pentru anul 2019 , - suma de 2.500 lei (din care reprezinta: 2.000
lei inchiriere sala si 500 lei inchiriere vesela)
c) – Caminele din satele Valea Cerului, Vilcelele si Dolea - 800 pentru anul 2019- propunem 1.000 lei
d)- Sala de nunti Valea Cerului 2.000 lei pentru anul 2019 , propunem 2.500 lei (din care reprezinta:
2.000 lei inchiriere sala si 500 lei inchiriere vesela)
B. Pentru alte evenimente pentru anul 2020 : botez , majorat , logodna , aniversari la Sala de nunti :
- Suplacu de Barcau -.1.500 lei
-Borumlaca - 1.250 lei
-Valea cerului incepand din anul 2019- propunem 1.250 lei
- Camine culturale: Suplac si satele Valea Cerului, Vilcelele si Dolea 500lei .

C. Pentru decese , pomeni : - indiferent de locatie/localitate nu s-e stabiliet taxa .
2) Taxa pt Capelă Mortuară (intodusa prin HCL nr. 30/2010) - 60 lei (pt 2 zile);
3) Inchiriere: ( intodusa prin HCL 50/26.10.2009) – fara combustibil aferent
- buldoexcavator - 80 lei/oră
-tractor, pentru transport - 20 lei/oră
4). Taxa inchiriere/concesiune cladiri incepand cu anul 2013 pentru care propunem sa ramana la fel ,
ca si in anul 2019 :
a)- spatii inchiriere cu diferite destinatii, inchiriate de agenti economici - 1,5 EU/mp /luna prin HCL
6/18.01.2013
b) -concesiune spatii cu destinatie cabinete medicale - 5/ EU/mp/an
c )- incepand cu anul 2016 , pentru inchiriere spatii de catre persoane fizice la cladiri cu destinatie de locuitlocuinta de serviciu - este de suma de 1EU/mp/luna.

5).Taxa inchiriere teren - dupa indexare propunem pentru anul 2020
- preţul minim de pornire licitaţie este de 300 lei/ ha arabil /an pe 2019 , propunem 305 lei
- preţul minim de pornire licitaţie este de 110 lei/ha faneata /an , - propunem 112 lei
6) Taxa concesiune teren - pentru anul 2020 preţul minim de pornire licitaţie este de 2 EU/mp/an
si propunem ca taxa sa ramana la fel ca si in anul 2019 .

7) Tarif pentru exercitarea dreptului de acces pe domeniul public şi privat al comunei Suplacu de Barcău a
furnizorilor de servicii si comunicatii electronice – în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării
reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de
utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii
electronice – este pe anul 2019 suma de 3 lei/ml/an pentru reţele subterane propunem sa fie 4 lei /ml/an dupa
indexare şi 3 lei/stâlp/luna, propunem sa fie 4 lei/ stâlp/luna, dupa indexare pentru anul 2020.

2. TAXE ADMINISTRATIVE
Se stabilesc de către consiliul local următoarele:
Taxe de timbru pentru activitatii notariale -legalizarea de copii de pe inscrisurile originale prezentate de parti
- 5 lei / copie act legalizat in anul 2019, dupa indexare este 5, 23 lei, propunem 6 lei/copie act legalizat pt
anul 2020
Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute
de consiliile locale, 2019 este o taxă de 30 lei , dupa indexare este 31.38 lei , respectiv 32 pt anul 2020.
Taxa vanzari stradale este de 30 lei - 2019 , indexat este 31,38 lei , propunem 32 lei pt anul 2020
Taxa de pază - pe gospodărie 20 lei/an, iar pentru persoane singure 10 lei/an, ramane ca in anul 2019.
Taxa fixa pentru cei ce achizitioneaza ciuperci si fructe de padure -2019 suma de 203 lei/an , propunem
dupa indexare 213 lei pt 2020 .
Taxa fixa pentru cei ce achizitioneaza ciuperci sau fructe de padure -2019 suma de 152 lei/an , propunem
dupa indexare 159 lei pt anul 2020 .

Conform art.14, alin.(1) din Legea nr.49/20.III.2006-Lege pentru aprobarea Ordonantei de
urgenta
a
Guvernului
nr.195/2002
privind
circulatia
pe
drumurile
publice
“Tramvaiele,troleibuzele,mopedele,masinile si utilajele autopropulsante utilizate in lucrari de
constructii ,agricole,forestiere,tractoarele care nu se supun inmatricularii,precum si vehiculele cu
tractiune animala se inregistreaza de catre consiliile locale,care tin si evidenta acestora”. In vederea
efectuarii operatiilor de inregistrare a acestor vehicule detinatorii vehiculelor supuse inregistrarii
vor achita contravaloarea placutelor de inregistrare eliberate.
In cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui sau deteriorarii certificatului de
inregistrare,proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii competente
eliberarea unui nou certificat de inregistrare .

Majorarea impozitelor și taxelor locale de consiliile locale (Art. 489).
Autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive, poate
stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcție de
următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale, cu
excepția taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) și c) ( taxe de timbru si taxe extajudiciare ).
Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local stabileşte o majorare a
impozitului pe teren cu 100% .
Pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan, Consiliul local stabileşte o majorare a
impozitului pe teren cu 100%,.
Majorările stabilite de consiliul local au caracter individual conform elementelor de identificare
potrivit nomenclaturii stradale.

VIII . SANCŢIUNI
Conform art 493, Cod Fiscal se constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda incepand cu anul
2016, umatoarele fapte :
2019
2020
a) Pentru persoane fizice :
-depunerea peste termen a declaratiilor de impunere - 71 lei
-propunem 75 lei
-nedepunerea declaratiilor de impunere - 283 lei,
-propunem 296 lei
b) In cazul persoanelor juridice limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la pct a) se
majoreaza cu 300% , respectiv:
- depunerea peste termen a declaratiilor de impunere - 213 lei
-propunem 223 lei
- nedepunerea declaratiilor de impunere - 848 lei
-propunem 888 lei
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea , inregistrarea, vanzarea , evidenta si gestionarea dupa
caz a abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole, constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda ,
- in cazul persoanelor fizice - 329 lei
- in cazul persoanelor juridice - 988 lei

-propunem 342 lei
-propunem 1.034 lei

Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de
cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de
conform OUG nr 50 din 3.11.2015 , pt 2018 este 507 lei , propunem 530 lei dupa indexare pentru anul 2020.

IX. Dispoziții finale
În vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020, se stabilesc următoarele
reguli :
a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2019 au în proprietate clădiri nerezidențiale sau
clădiri cu destinație mixtă nedeclarate au obligația să depună declarații până la data de 31 martie 2020,
b) persoanele juridice care au obligația să depună declarații privind clădirile pe care le dețin în
proprietate și la data de 31 decembrie 2019, destinația și valoarea impozabilă a acestora, până la data de
31 martie 2020 ;
c) persoanele fizice și juridice care la data de 31 decembrie 2019 dețin mijloace de transport radiate
din circulație conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice au obligația să
depună o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, la compartimentele de specialitate
ale autorității publice locale, până la data de 31 martie 2020 ;
d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a
impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 și 469 se aplică începând cu data de 1
ianuarie 2020 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2019
și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la 31 martie
2020 .

