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Anexa nr.1 la
PHCL . nr. 36 /2019
Impozitul şi taxa pe clădiri
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri rezidențiale și clădirile anexe
aparţinând persoanelor fizice (Legea 227/2015, art.457,alin.2)

Anexa 1A

Nr. crt.

Aprobat 2019
Valoare impozabilă**)
(RON/m2 )

0
1.
a)

b)

2.
c)

d)

e)

Felul clădirilor şi al altor
construcţii impozabile

Propus 2020
Valoare impozabilă**)
(RON/m2 )

Procent modificare
2019/2020 cu rata
inflatiei conf.HCL
nr.15/2019

Cu instalaţii de
Cu instalaţii de
Fără instalaţii
apă, canalizare,
apă, canalizare, Fără instalaţii de
de apă,
electrice,
electrice,
apă, canalizare,
canalizare,
încălzire
încălzire
electrice,
electrice,
[condiţii
[condiţii
încălzire
încălzire
cumulative***)]
cumulative***)]
2
2
2
2

1
Clădiri:
Clădire cu cadre din beton armat
sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte
1013
608
materiale rezultate în urma unui
tratament chimic şi/sau termic
Clădire cu pereţii exteriori din
lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau
304
203
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau
chimic
Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii:
Clădire-anexă cu cadre din beton
armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte
203
177
materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
Clădire-anexă cu pereţii exteriori
din lemn ,din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau
127
76
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau
chimic
În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă încăperi
75 % din suma 75 % din suma
amplasate la subsol, la demisol
care s-ar aplica
care s-ar
şi/sau la mansardă, utilizate ca
clădirii
aplica clădirii
locuinţă, în oricare dintre tipurile
de clădiri prevăzute la lit. A-D

1

4,6%
1060

636

4,6%
318

212

Co
4,6%
212

185

4,6%
133

79

75 % din suma
care s-ar aplica
clădirii

75 % din suma
care s-ar aplica
clădirii

f)

În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, la demisol
şi/sau la mansardă, 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
care s-ar
aplica clădirii

50 % din suma
care s-ar aplica
clădirii

50 % din suma
care s-ar aplica
clădirii

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este
amplasată clădirea, prin înmulţirea acesteia cu coeficientul de corecţie corespunzător,
prevăzut în tabelul următor:
Rangul
localitãtii
IV
V

Zona în cadrul
localitãtii
A
A

Coeficient de corectie

Satul

1,10
1,05

Porumbenii Mari
Porumbenii Mici

1. În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate a clădirii, exprimată în m², cu valoarea impozabilă a clădirii, cu
cota de impozitare de 0,1% şi cu coeficientul de zonă şi rang al localităţii (tabelele din
Anexa 1A).
2. Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea
suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, 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.
3. Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul
exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea
suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
4. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după
cum urmează:
§ cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani de la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţă;
§ 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
§ 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.
5. 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 care a fost
efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea
complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a
clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, prin
acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum și,
după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a
clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând,
în principal, creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale și
funcționale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea
lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea
acesteia la data începerii executării lucrărilor
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Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
(Legea 227/2015, art.458, alin.1 )
Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii care poate fi:
- Valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii
5 ani anteriori anului de referință;
- Valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referință;
- Valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în
cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.
Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru
activități din domeniul agricol, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra
valorii impozabile a clădirii.
În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform unui raport de evaluare, conform
valorii finale a lucrărilor de construcții sau conform valorii din actul de transfer al dreptului de
proprietate, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile
determinate conform art.457.
Calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
(Legea 227/2015, art.459, alin.1,2 și 3)
În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se
calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial
conform art.457 cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform
art.458.
În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nici
o activitate economică, impozitul se calculează conform art.457.
Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi
evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:
- În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară
nici o activitate economică, impozitul se calculează conform art.457
- În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară
activitate economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei
care desfășoară activitate economică, impozitul pe clădiri se calculează conform
prevederilor art 458.
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Calculul impozitului /taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice
(Legea 227/2015, Codul fiscal, art.460 alin.1, alin.2, alin.3 , alin 8 și alin.9)
Anexa 1B
Specificare

Cota pentru clădirile
rezidențiale aflate în
proprietatea sau deținute
de persoane juridice
Cota pentru clădirile
nerezidențiale aflate în
proprietatea sau deținute
de persoane juridice
Cota pentru clădirile
nerezidențiale aflate în
proprietatea sau deținute
de persoane juridice
utilizate pentru activități în
domeniul agricol
Cota impozitului pe clădiri
în cazul în care proprietarul
nu a actualizat valoarea
impozabilă a clădirii în
ultimii 3 ani anteriori
anului de referință

Aprobat pentru anul fiscal
2019

Prevedere Legea 227/2015
Codul fiscal

Propus pentru anul
fiscal 2020

0,2%

0,2%

Între 0,08 % şi 0,2 % inclusiv
aplicată asupra valorii
impozabile a clădirii

Între 0,2 % şi 1,3 % inclusiv
aplicată asupra valorii
impozabile a clădirii

1,0%

1%

0,4 % aplicată asupra valorii
impozabile a clădirii

0,4%

5% asupra valorii impozabile a
clădirii, pentru clădirile la care
proprietarul nu a actualizat
valoarea impozabilă a clădirii în
ultimii 3 ani anteriori anului de
referință

5%

0,4%

5%

1. Pentru persoanele juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin înmulţirea valorii
impozabile a clădirii, cu cota de impozit prevăzută pentru anul 2020, respectiv cu cota de
0,2% la clădirile rezidențiale, pentru clădirile nerezidențiale cu cota de 1,0 %, iar
pentru cele nereevaluate în ultimii 3 ani cu cota de 5%, pentru clădirile nerezidențiale
aflate în proprietatea sau deținute de persoane juridice utilizate pentru activități în
domeniul agricol, cu cota de 0,4 %
2. În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice,
impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în
scop rezidențial , cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.
3. 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 și poate fi:
- ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;
- 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;
- valoare finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în
cursul anului fiscal anterior
- valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior
- în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar,
valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
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conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data
evaluării
Taxa pe clădiri (Legea nr. 227/2015, art. 455 alin 2, 4 și 5)
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entități, altele
decât cele de drept public, 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.
Taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de
concesiune, închiriere, administrare ori folosință.
Pe perioada în care pentru o clădire se plătește taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe
clădiri.
În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat
valoarea impozabilă a clădirii în ultimii trei ani anteriori anului de referință, diferența de taxă
față de cea stabilită în condițiile similare impozitului pe clădiri va fi datorată de proprietarul
clădirii.
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Anexa nr. 2 la
HCL nr. ______ /2019
Impozitul şi taxa pe teren
Impozitul pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţii (Legea
227/2015, art.465, alin.2)
1. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosinţă de terenuri cu construcţii, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la
altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400
m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului
exprimată în hectare cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos (Anexa 2A)
Anexa 2 A
Zona în cadrul localităţii

Aprobat 2019
Lei/ha

Propus 2020
Lei/ha

Nivelul impozitului
indexat pentru anul
2020
Procent modificare
cu rata inflatiei
conf.HCL
Nr.15/2019
4,6%
4,6%

A
901
942
A
720
753
* 1m2 = 0,0001 ha
Nivelurile stabilite de Consiliul Local pentru anul 2020, sunt cele stabilite de Codul fiscal, înmulțite cu
procent modificarecu rata inflatiei si coeficientul de corectie 50% aprobat de Consiliul Local conf. art.489
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului exprimată în ha. cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos (Anexa 2B),
iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie.
Anexa 2 B

Nr.crt.

Aprobat 2019
RON/ha/an

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

Propus 2020
RON/ha/an

Categoria de folosinţă

Rangul localităţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Terenuri neproductive

§

Nivelul impozitului
indexat pentru anul
2020
Procent modificare
cu rata inflatiei
conf.HCL
Nr.15/2019

A
zona

A
zona

A
zona

A
zona

A
zona

IV
28
21
21
47
54
28

V
28
21
21
47
54
28

IV
29
22
22
49
56
29

V
29
22
22
49
56
29

4,6%
4,6%
4,6%
4,6%
4,6%
4,6%
4,6%

17
-

17
-

18

18
-

4,6%
4,6%
4,6%

1 m2 = 0,000
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-

Rangul
localitãtii
IV
V

Zona în cadrul
localitãtii
A
A

Coeficient de corectie

Satul

1,10
1,00

Porumbenii Mari
Porumbenii Mici

§
Coeficientul de corecţie pentru localităţile de rangul IV. este 1,10 si rangul V. este
1,10.
În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat, înregistrat în registrul
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe
teren se calculează conform prevederilor de mai sus, numai dacă îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
- au prevăzut în statut ca obiect de activitate, agricultură,
- au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi
cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate, agricultură
Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan (Legea 227/2015, art.465, alin.7)
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan se calculează prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos:
Anexa 2 C
Nr.
Crt.

Categoria de folosinţă

Aprobat
2019
Zona lei
/ha

Propus
2020
Zona lei
/ha

0

1

D

A

1
2
3
4
5
5.1.
6
6.1.
7

Teren cu construcţii
Arabil
Păşune,
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt. 5.1.
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1.
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui
prevăzut la nr. crt. 7.1.
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

22
43
28
28
49
X
49
X
8

23
45
29
29
51
X
51
X
8

X
1
26
X
X

X
1
27
X
X

7.1.
8
8.1.
9
10

7

Nivelul
impozitului
indexat
pentru
anul 2020
Procent
modificare
cu rata
inflatiei
conf.HCL
Nr.15/2019

4,6%
4,6%
4,6%
4,6%
4,6%
4,6%

4,6%

Coeficienţii de corecţie care se aplică la calculul impozitului pe teren amplasat în extravilan,
conform prevederilor art.457 alin (6) sunt:

Rangul localității

Coeficientul de corecție

IV. Porumbenii Mari
V. Porumbenii Mici

1,10
1,05

Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de
proprietate asupra acestora, precum și schimbarea categoriei de folosință se pot face numai pe
bază de documente anexate la declarația făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie
sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare și
categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.
Taxa pe teren (Legea nr. 227/2015, art. 463 alin 2)
Pentru terenurile proprietate publică sau privată al statului ori a unităților administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte
taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren .
Taxa pe teren se plătește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de
concesionare, închiriere, administrare ori folosință.
Pe perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.
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ANEXA 3
HCL. nr. ______ /2019
Impozit pe mijloace de transport
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a
acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:
(Legea 227/2015, Art.470 alin. 2)
Anexa 3A

Tipul mijlocului de transport

U.M.

Aprobat 2019

Nivelurile stabilite
de Consiliul Local
pentru anul 2020,
sunt cele stabilite
de Codul fiscal,
înmulțite cu
procent modificare
cu rata inflatiei
4,6%,conf.HCL
Nr.15/2019 a conf.
art.489 Legea nr.
227/2015 privind
Codul fiscal

I.Mijloace de transport cu tractiune mecanica
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm³ inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601
cm³ şi 2000 cm³ inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001
cm³ şi 2600 cm³ inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601
lei/an/200cm3 –
cm³ şi 3000 cm³ inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste sau fracţiune
3001 cm³
6. Autobuze, autocare, microbuze
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum şi
autoturisme de teren din producţie internă
8. Tractoare înmatriculate
II.Vehicule inregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică:
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică
<4.800 mc
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică
>4.800 mc
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

8

8

18

19

73

76

146

153

294

308

24

25

30

31

18

19

Lei/200mc

Lei/200mc

3

3

5

5

55 lei/an

58 lei/an

Autovehicule de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de
12 tone, (Lege 227/2015, art. 470 alin.(5)
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Anexa 3 B
2)

Art. 470 alin. (5) Autovehicule de transport marfă cu masa totală
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Propus 2020
Nivelurile stabilite de
Consiliul Local pentru anul
2020, sunt cele stabilite de
Codul fiscal, înmulțite cu
procent modificare
cu rata inflatiei 4,6%

Impozitul(lei/an) 2019
Ax(e)
motor(oare) Alte
cu sistem de sisteme de
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
suspensie
suspensie
maximă admisă
pneumatică pentru
sau
axele
echivalentele motoare
recunoscute
I.
două axe

Impozitul(lei/an)
Ax(e)
motor(oare) Alte
cu sistem de sisteme de
suspensie
suspensie
pneumatică pentru
sau
axele
echivalentele motoare
recunoscute

0

144

0

151

144

400

151

418

400

562

418

588

562

1273

588

1332

562

1273

588

1332

144

251

151

263

251

516

263

540

516

670

540

701

670

1032

701

1079

1032

1604

1079

1678

1032

1604

1079

1678

7.
4 axe

1032

1604

1079

1678

Masa de cel puţin 23 tone, dar
mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar
2.
mai mică de 27 tone

670

679

701

710

679

1060

710

1109

1.
2.
3.
4.
II.

5.
3 axe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

III.

Masa de cel puţin 12 tone, dar
mai mică de 13 tone
Masa de cel puţin 13 tone, dar
mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar
mai mică de 15 tone
Masa de cel puţin 15 tone, dar
mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone
Masa de cel puţin 15 tone, dar
mai mică de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone, dar
mai mică de 19 tone
Masa de cel puţin 19 tone, dar
mai mică de 21 tone
Masa de cel puţin 21 tone, dar
mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar
mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar
mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone

1.
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Masa de cel puţin 27 tone, dar
mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar
4.
mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar
5.
mai mică de 32 tone
6. Masa de cel puţin 32 tone
3.

1060

1683

1109

1760

1683

2496

1760

2496

1683

2464

1760

2496

1683

2464

1760

2496

3)

Art. 470 alin. (6) Combinaţii de autovehicule (autovehicule
articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul(lei/an)
Ax(e)
motor(oare) Alte
cu sistem de sisteme de
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
suspensie
suspensie
maximă admisă
pneumatică pentru
sau
axele
echivalentele motoare
recunoscute
I.
2 + 1 axe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

0

68

65

149

68

156

149

348

156

364

348

451

364

472

451

813

472

851

813

1426

851

1492

9.
2 + 2 axe

813

1426

851

1492

Masa de cel puţin 23 tone, dar
mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar
2.
mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar
3.
mai mică de 28 tone

140

325

146

340

325

535

340

560

535

785

560

821

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

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

1.

11

785

948

821

992

948

1557

992

1629

1557

2161

1629

2260

2161

3281

2260

3432

2161

3281

2260

3432

9.
2 + 3 axe

2161

3281

2260

3432

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

1720

2394

1799

2504

2394

3253

2504

3403

2394

3253

2504

3403

1520

2354

1590

2462

2354

2918

2462

3052

2918

4317

3052

4516

2918

4317

3052

4516

864

1045

904

1093

1045

1562

1093

1634

1562

2486

1634

2600

1562

2486

1634

2600

4.
5.
6.
7.
8.
III.

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

1.

IV.

3 + 2 axe

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

V.

3 + 3 axe

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

Art. 470 alin. (7)Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată
a) Până la o tonă, inclusiv

Impozit–
lei –
9
12

Propus 2020
Nivelurile stabilite de Consiliul Local pentru anul
2020, sunt cele stabilite de Codul fiscal, înmulțite cu
procent modificare
cu rata inflatiei conf.HCL Nr.15/2019

4,6%
9

b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone
34
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
53
d) Peste 5 tone
65
Art. 470 alin. (7)Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru
21
pescuit şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 57
3. Bărci cu motor
213
4. Nave de sport şi agrement
Între 0 şi
1119
5. Scutere de apă
213
6. Remorchere şi împingătoare:
x
a) până la 500 CP, inclusiv
566
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv
921
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1416
d) peste 4000 CP
2266
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau
184
fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
x
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500
184
de tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500
284
de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000
496
de tone
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36
55
65
22
60
223
Între 0 şi 1119
223
x
592
963
1481
2370
192
x
192
297
519

Anexa nr. 4
HCL. nr. ______ /2019
Termene şi modalităţi de plată
Termene de plată
1. Impozitele şi taxele pe bunurile deţinute în proprietate de către persoanele fizice sau
juridice (clădiri, terenuri, mijloace de transport), se plătesc anual, în două rate egale, până
la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
2. Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabil, persoane
fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de
plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe
raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe
clădiri cumulat.
3. Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabil, persoane
fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de
plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe
raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe
teren cumulat.
4. Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către
contribuabil, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral
până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai
multe mijloace de transport pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi
unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de
transport cumulat al acestora.
5. Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor/taxelor de mai sus, datorate pentru întregul an de
către contribuabil până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de
până la 10% stabilită prin hotărâre de consiliu local.

BONIFICAŢIE
Prevăzută de Legea 227/2015, art.462
alin.2, art.467.alin.2, art.472.alin.2
Până la 10 %

Aprobat
pentru anul 2019
Pentru
persoane fizice
10 %

Pentru persoane
juridice
10 %
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Propus
pentru anul 2020
Pentru persoane
fizice
10 %

Pentru persoane
juridice
10 %

Anexa nr. 5 la
HCL. nr. ______ /2019
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor (Legea 227/2015, art.473,
474,475)
Nivelurile stabilite de Consiliul Local pentru anul 2020, sunt cele stabilite de Codul fiscal,
înmulțite cu procent modificare cu rata inflatiei conf.HCL nr.15/2019 si coeficientul de
corectie 50% aprobat de Consiliul Local conf. art.489 Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal
În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de
suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:
Anexa 5 A
Nivelurile aprobate pentru
Nivelurile propuse pentru
anul 2019
anul 2020
Art. 474 alin.(1) – Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul rural
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul
Taxa(lei)
Taxa(lei)
de urbanism:
a) până la 150 m² inclusiv
3
3
b) între 151 m² şi 250 m² inclusiv
3
3
c) între 251 m² şi 500 m² inclusiv
4
4
d) între 501 m² şi 750 m² inclusiv
5
5
e) între 751 m² şi 1000 m² inclusiv
6
6
f) peste 1000 m²
7 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m²
7+0,01 lei/m² pentru fiecare m² care
care depăşeşte 1000 m²
depăşeşte 1000 m²
Art. 474 alin.(3) – Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.
Art.474 alin(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau
stucturile de specialitate din cadrul consiliului judeșean se stabilește la 18 lei.
Art. 474 alin.(5) - Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă
este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
Art. 474 alin.(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.
Art. 474 alin.(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 construcșie, 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 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 ala utorității administrației
publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferențăde taxă datorată de
către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă care trebuie rambursată de autoritatea
administrației publice locale.
Art. 474 alin.(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.
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Art. 474 alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu
0,1% din valoare impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferente părții desființate.
Art. 474 alin.(10) - Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi 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 o
valoare de 18 lei
Art. 474 alin.(11) În teremn de 30 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.
Art. 474 alin.(12) - 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, este egală cu 3 % din valoarea
autorizată a lucrărilor de şantier.
Art. 474 alin.(13) - Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, de căsuţe sau rulote ori
campinguri, este egala cu 2 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
Art. 474 alin.(14) - Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri și
panou de afișaj, firme și reclame situate pe căile şi în spaţiile publice, este de 10 lei inclusiv, pentru fiecare metru
pătrat de suprafață ocupată de construcție.
Art. 474 alin.(15) - Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţele publice de apă,
16 lei pentru fiecare racord
17 lei pentru fiecare racord
canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu
Art. 474 alin(16) - Taxa pentru eliberarea
certificatului de nomenclatură stradală şi
11 lei/certificat
12 lei/certificat
adresă
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Taxa pentru eliberarea/vizarea unei autorizaţii de funcţionare (Legea 227/2015. art.475
Nivelurile stabilite de Consiliul Local pentru anul 2020, sunt cele stabilite de Codul fiscal,
înmulțite cu procent modificare cu rata inflatiei conf.HCL nr.15/2019 si coeficientul de
corectie 50% aprobat de Consiliul Local conf. art.489 Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal
Anexa 5 B

Art.475
alin.(1)
Art.475
alin.(2)

Nivel aprobat anul
2019

Nivel propuse anul
2020

20

21

20

21

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare
Taxa pentru eliberarea atestatului de
producător și eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol
de producător
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică

Art.475
alin.(3)

100

Unități cu o suprafață
mai mică sau egală cu
500 m 2
Cod CAEN: 5630
Baruri – 100
Baruri de noapte –
400
Program NON STOP
- 400
Cod CAEN: 9329 – 200
Unități cu o suprafață
mai mare de 500 m 2
Cod CAEN: 561 – 400
Cod CAEN: 563 – 200
Cod CAEN: 932 – 200

Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 – Restaurante şi 563 – Baruri
și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive
potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – 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 Porumbeni
în a cărui raza administrativ teritorială se desfășoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea
anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în funcție de
suprafața aferentă activităților respective în sumă de :
a) Până la 4000 lei, pentru o suprafață de până la 500 mp, inclusiv
b) Între 4000 – 8000 lei, pentru o suprafață mai mare de 500 mp.
Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care
comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază
de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică se achită integral pentru tot anul în curs, anticipat eliberării
acestora, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
Taxa pentru eliberarea/ vizarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică nu se restitue chiar dacă autorizaţia a fost suspendată sau anulată
după caz.
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Pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică pentru unităţi de tip restaurant grupa 561, tip bar grupa 563 și grupa 932 – alte
activități recreative și distractive, solicitantul va înainta Compartimentului de
Impozite şi Taxe Locale o cerere tip însoţită de următoarele documente:
Certificat de înregistrare,
Certificat constatator,
Certificat de urbanism / Aviz simplu pentru amenajare şi funcţionare,
Declaraţie privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică,
Acordul tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice cu care se învecinează pe
plan orizontal şi vertical într-o rază de 15 m, cu excepția clădirilor care prin
construcție au destinația de spațiu comercial sau ulterior i s-a schimbat
destinația în spațiu comercial
Declaraţie pe proprie răspundere
Copia documentului de plată.
Taxele din Anexa 5/B se plătesc la caseria Primariei din Comuna Porumbeni
sau prin ordin de plată în contul bugetului local, odată cu depunerea documentaţiei,
agentul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării/vizării
autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
pentru unităţile de tip restaurant grupa 561, tip bar grupa 563 și grupa 932 - Alte
activități recreative și distractive, pentru care s-au achitat taxele respective şi o copie a
documentului de plată se va anexa la documentaţie.
Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru
unităţile de tip restaurant grupa 561, tip bar grupa 563 și grupa 932 - Alte activități
recreative și distractive sunt valabile până la sfărşitul anului calendaristic, prelungirea
valabilităţii acestora făcându-se prin vizarea anuală a acestora.
Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an.
Vizele anuale sunt menţionate pe versoul autorizaţiilor pentru desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei cât şi pentru vizarea anuală a autorizaţiei se
va încasa pentru fiecare punct de lucru al agenţilor economici, inclusiv pentru cele
situate în cadrul complexelor comerciale.
În situaţia în care apar modificări referitoare la denumire, formă de organizare,
adresă sediu, tipul de unitate, suprafaţa şi programul de funcţionare, agentul economic
va solicita eliberarea unei noi autorizaţii.
Autorizaţia va cuprinde şi orarul de funcţionare.
Responsabilitatea încasării taxelor revine Serviciul Impozite şi Taxe Locale
Comerciantul, deţinător al unei autorizaţii , are următoarele obligaţii:
• să nu deterioreze autorizaţia ,
• să afişeze în copie şi la loc vizibil autorizaţia în fiecare unitate,
• să vizeze anual autorizaţia, până la data de 31 martie,
• să solicite schimbarea autorizaţiei iniţiale în situaţia în care apare orice
modificare.
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Autorizaţia poate fi anulată oricând, dacă nu se respectă:
• obiectul de activitate menţionat pe autorizaţie ;
• orarul de funcţionare aprobat;
• normele de estetică, curăţenie şi igienă publică;
• normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică;
• cerinţele şi criteriile ce au stat la baza eliberării autorizaţiei;
• conformitatea actelor depuse la dosar;
• existenţa unor reclamaţii întemeiate,
• alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.
Scutiri şi facilităţi:
Vor fi scutiţi de la plata taxelor prevăzute în Anexa 5/B, în proporţie de 100%
următoarele categorii:
a) veteranii de război, văduve de război, sau văduve necăsătorite ale veteranilor de
război
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi
c) Evenimentele și activitățile organizate de către Comuna Porumbeni
Vor fi scutiți de la plata taxelor prevăzute în Anexa 5/B, în proporţie de 50%
următoarele categorii:
a) Societățile comerciale care organizează evenimente, activități în parteneriat cu
Comuna Porumbeni
Sancţiuni:
Art. 1
Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit
legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
a. desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică de către unităţile tip restaurant
grupa 561, tip bar grupa 563 și grupa 932 - Alte activități recreative și
distractive fără a deţine Autorizaţie pentru desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică, cu suspendarea activităţii comerciale până la data
autorizării şi cu amendă:
1. de la 500 lei la 5000 lei pentru persoanele fizice şi de la 2000 lei la
20000 lei pentru persoanele juridice,
b. nevizarea Autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică,
de către unităţile tip restaurant şi tip bar în termenul legal,cu suspendarea
activităţii comerciale până la data vizării autorizaţiei şi cu amendă:
1. de la 500 lei la 5000 lei pentru persoanele fizice şi de la 2000 lei la
20000 lei pentru persoanele juridice,
Art. 2
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor din prezentul articol se face de
către organele de control abilitate ale Comunei Porumbeni.
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Art. 3
În cazul repetării contravenţiilor prevăzute la art. 1 lit. a, b într-un interval de 12 luni,
chiar dacă amenda a fost plătită, precum şi în cazul în care se încalcă în mod repetat
dispoziţiile legale privind liniştea şi ordinea publică, se va suspenda activitatea
comercială pe o perioadă de până la 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă.
Art. 4
Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile O.G. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare,
inclusiv posibilitatea achitării în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia a jumătate din minimul
amenzii.
Art. 5
Suspendarea Autorizaţiei:
a. Suspendarea activităţii cât şi anularea Autorizaţiei se face prin Dispoziţia
Primarului Comunei Porumbeni la propunerea organului constatator .
b. Retragerea actelor care au stat la baza eliberării autorizaţiei în condiţiile
prezentei hotărâri, de către instutuţiile care le-au emis poate atrage suspendarea
acesteia.
c. Funcţionarea unităţilor de alimentaţie publică tip restaurant şi tip bar cu
încălcarea condiţiilor prevăzute în autorizaţie
poate atrage suspendarea
acesteia.
d. Odată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile stabilite prin prezenta hotărâre
se pot dispune prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei,
în funcţie de natura şi gravitatea faptei, sancţiuni complementare cumulate,
conform dispoziţiilor O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional nu s-au conformat în termen
măsurilor dispuse prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei,
autoritatea Adminsitraţiei Publice Locale va sesiza instanţele judecătoreşti.
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Anexa nr. 6 la
HCL. nr. ______ /2019
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Nivelurile stabilite de Consiliul Local pentru anul 2020, sunt cele stabilite de Codul fiscal,
înmulțite cu procent modificare cu rata inflatiei 4,6% conf.HCL nr.15/2019 si coeficientul
de corectie 50% aprobat de Consiliul Local conf. art.489 Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate (Legea 227/2015, art.477 şi
art.478)

Specificaţie

anul 2019

Art. 477 alin.(5) - Taxa pentru servicii
3 %
de reclamă şi publicitate
Art. 478 alin.(2) - Taxa pentru afişaj în
scop de reclamă şi publicitate
20 lei/m² sau fracţiune
a) în cazul unui afişaj situat în locul în
de m²
care persoana derulează o activitate
economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau
structură de afişaj pentru reclamă şi 20 lei/m² sau fracţiune
de m²
publicitate

anul 2020

3,0 %
21 lei/m² sau
fracţiune de m²

21 lei/m² sau
fracţiune de m²

A. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate pentru contribuabilii care încheie
contracte de publicitate şi reclamă este de 3 % din valoarea contractului exclusiv TVA. Orice
persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în Comuna Porumbeni, în
baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata
taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate
prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale.
Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul
prezentului articol, corespund activităţilor agenţiilor de publicitate potrivit Clasificării
activităţilor din economia naţională – CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv
publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii
administrativ – teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi
publicitate.
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Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care
urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea
adăugată.
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la
data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii
de reclamă şi publicitate.
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 3 % la
valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
Persoanele care datorează taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate au obligaţia
depunerii unei declaraţii lunare de impunere privind stabilirea taxei pentru serviciile de
reclamă şi publicitate, cu privire la contractele de reclamă şi publicitate, sau înţelegerilor
încheiate cu diverse persoane cărora le prestează serviciul de reclamă şi publicitate până la
sfârşitul lunii respective.
B. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate pe raza Comunei Porumbeni, cu excepţia celor care intră sub incidenţa Art. 477,
datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al Comunei
Porumbeni.
Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea
numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metri pătraţi, a suprafeţei afişajului pentru reclamă
sau publicitate, cu suma stabilită de consiliul local, conform tabelului de mai sus.
Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate trebuie să
depună o declaraţie de impunere privind stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în raza
căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj în termen de 30 zile de la data
amplasării structurii de afișaj.
În cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care au depus
declaraţia anuală de impunere au obligaţia corectării declaraţiei de impunere iniţiale prin
depunerea unei declaraţii rectificative.
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează pentru a reflecta
numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de
reclamă şi publicitate.
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale,
până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă
şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de
până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
Scutiri şi facilităţi
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 pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane
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care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în
acest caz taxa 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 de mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin
construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.
Amplasarea afişajelor de reclamă şi publicitate se va realiza pe baza autorizaţiei eliberate
de autorităţile administraţiei publice.
Sunt interzise executarea şi montarea firmelor şi reclamelor fără obţinerea în prealabil a
autorizaţiei de construire eliberate în conformitate cu prevederile art. 3 lit. H din Legea nr.
50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările
şi completările ulterioare.
Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare pe raza Comunei Porumbeni se va face în
conformitate cu prevederile art.8, art.9 și art.10 ale Legii nr.185/2013 privind amplasarea și
autorizarea mijloacelor de publicitate
Sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:
a.) depunerea peste termen a Declaraţiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afişaj în
scop de reclamă şi publicitate sau a Declaraţiilor de impunere anuale privind stabilirea
taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei
la 279 lei.
b.) nedepunerea Declaraţiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afişaj în scop de
reclamă şi publicitate sau a Declaraţiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei
pentru serviciile de reclamă şi publicitate, şi se sancţionează cu amendă de la 279 la 696
lei.
Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile O.G. nr. 2/2001
privind regimul juridic a contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv
posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 ore de la data încheierii procesului
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia a jumătate din minimul amenzii.
Responsabilitatea încasării, controlului şi urmăririi, aplicarea controlului şi sancţiunilor
revine Serviciul Impozite şi Taxe Locale,
1. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei
respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
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2. Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care
urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe
valoarea adăugată.
3. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data
de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii
de reclamă şi publicitate.
4. Taxe pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta
numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în
scop de reclamă şi publicitate.
Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau
trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15
noiembrie, inclusiv.
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Anexa nr. 9 la
HCL nr.
/ 2019
Taxe judiciare de timbru

LISTA CUPRINZÂND TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU conform ORDONANŢEI DE URGENŢĂ A
GUVERNULUI NR. 80/2013 PRIVIND TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2019
Extras din norma juridică
Taxa, în lei
Art.3 – (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani,
X
ersonae la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:
până la valoarea de 500 lei
8%, dar nu mai puţin de 20 lei
a)
b) între 501 lei şi 5.000 lei
40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei
c) între 5.001 lei şi 25.000 lei
355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 lei
d) între 25.001 lei şi 50.000 lei
1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei
e) între 50.001 lei şi 250.000 lei
2.105 lei + 2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei
peste 250.000 lei
6.105 lei +1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei
f)
(2) Se taxează potrivit alineatului (1) şi următoarele
categorii de acţiuni:
a) în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţinea sau
rezilierea unui act juridic patrimonial;cererea privind
repunerea părţilor în situaţia anterioară este scutită de
taxă de erson dacă este accesorie acestor cereri;
b) privind constatarea existenţei sau inexistenţei
unui drept patrimonial;
c) prin care se ersona pronunţarea unei hotărâri
judecătoreşti care ţine loc de act
ersonae
de
înstrăinare a unor bunuri ersonae sau de constituire a
unor drepturi reale asupra acestora
Art. 4 – (1) În cazul acţiunilor posesorii
20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită
(2) Taxă judiciară de erson pentru acţiunile care au ca
20% din valoarea bunului asupra căruia poartă dezmembrământul
obiect un dezmembrânt al dreptului de proprietate
În cazul cererilor care au ca obiect servituţi
20% din valoarea imobilului asupra căruia se ersona constituirea
servituţii
Art. 5 (1) Cererile în ersonae partajului judiciar se
taxează astfel
a) stabilirea bunurilor supuse împărţelii
3% din valoarea acestora
b) stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea
50 lei pentru fiecare coproprietar
cotei –părţi ce se cuvine fiecărui coproprietar
c) creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de
3% din valoarea creanţelor a căror recunoaştere se solicită
alţii, născute din starea de proprietate comună
d) cererea de raport
3% din valoarea bunurilor a căror raportare se solicită
e) cererea de reducţiune a liberalităţilor excesive
3% din valoarea părţii de rezervă supusă reitnregirii prin reducţiunea
liberalităţilor
f) cererea de partaj propriu-zis, ersonae
y de
3% din valoarea masei partajabile
modalitatea de realizare a acestuia
(2) Dacă cererile în
ersonae partajului judiciar
prevăzute de alin. (1) se formulează în cadrul aceleaşi
5% din valoarea masei partajabile
acţiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă
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Art. 6 (1) Cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit
procedurii ersona prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a
din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură
civilă
- dacă valoarea cererii nu depăşeşte 2.000 lei
- pentru cererile a căror valoare depăşeşte 2.000
lei
(2) Cererile privind ordonaţa de plată, prevăzute de
titlul IX al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă
(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau
ocupate fără drept, soluţionate potrivit procedurii
ersona prevăzute de titlul XI al cărţii a VI-a din
Codul de procedură civilă
(4) Cererile formulate pe cale de ordonanţă
prezedinţială, când sunt neevaluabile în bani
Când cererera formulată pe cale de ordonanţă
prezedinţială este evaluabilă în bani
- dacă valoarea acesteia nu depăşeşte 2.000 lei
- dacă valoarea ei depăşeşte 2.000 lei
Art.7 Acţiunile privind stabilirea şi acordarea de
despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei,
demnităţii sau reputaţiei unei ersonae fizice
Art.8 (1) Următoarele acţiuni şi cereri ersonae la
instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:
a) cereri pentru constatarea existenţei sau
inexistenţei unui drept nepatrimonial;
b) cereri în anularea sau în constatarea nulităţii
unui act juridic nepatrimonial;
c) cereri care privesc dreptul de folosinţă a
bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu privesc
şi plata anumitor sume de bani;
d) acţiunile de grăniţuire; în ipoteza în care prin
aceeași cerere se revendică și o porțiune de teren, la
taxa judiciară de erson stabilită pentru acțiunea în
grănițuire se adaugă și taxa corespunzătoare valorii
suprafeței revendicate;
(2) Cererea privind repunerea părţilor în situaţia
anterioară, când nu este accesorie acţiuni în
constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau
rezilierea unui act juridic patrimonial
- dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 lei
- pentru cererile a căror valoare depăşeşte 5.000
lei
Art.9 Următoarele cereri formulate în cursul
procesului sau în legătură cu un ersona se taxează
astfel:
a) cereri de recuzare în materie civilă - pentru
fiecare participant la
ersona – pentru care se
ersona recuzarea;
b) cereri de strămutare în materie civilă
c) cereri de repunere în termen
d)cereri de perimare

50
200
200
100
20

50
200
100

100
100
100

100

50
300

100
100
20
20
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e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin
care au fost stabilite amenzile judiciare şi
20
despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură
civilă
f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de
anulare a cererii de chemare în judecată, formulate
20
potrivit art. 200 alineat (4) din Codul de procedură
civilă
g) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea 50% din taxa judiciară de erson pentru cererea sau acţiunea a cărei
judecării se datorează părţilor
judecare a fost suspendată
h) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a
50
hotărârilor dispărute
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe
înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt
0,20/pagină
ersonae
de către instanţă
j) cereri pentru legalizarea de copii de pe
înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de
1 leu/pagină
copie
k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate
prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din
1 leu/pagină
evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la
dosarele aflate în arhiva acestora
l) cereri pentru eliberarea de către instanţele
judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu
5 lei pentru fiecare exemplar de copie
menţiunea că sunt definitive
Art. 10 (1) În ersonae executării silite, următoarele
cereri se taxează astfel
a) cereri pentru încuviinţarea executării silite
20 lei/fiecare titlu executorie
b) cereri de suspendare a executării silite,
50
ersonae a executării provizorii
(2) În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se
-taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 1000 lei,
calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se
indiferent de valoarea contestată
ersona sau la valoarea debitului urmărit, când acest - în cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani,
debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite
contestaţia la executare se taxează cu 100 lei
(3) În cazul în care prin contestaţia la executare silită
se invocă, în condiţiile art. 712, alin. (2) din Codul de
procedură civilă şi motive de fapt sau de drept
privitoare la fondul dreptului, taxa de erson se
stabileşte potrivit art. 3, alin. (1)
(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează,
în toate cazurile:
- dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5000 lei
50
- pentru cererile a căror valoare depăşeşte 5000 lei
300
Art.11 (1) Alte categorii de cereri se taxează după
cum urmează:
a) cereri prin care părţile
ersona instanţei
pronunţarea unei hotărâri care să consfiinţească
20
înţelegerea părţilor, ersonae când este rezultată din
acordul de mediere
- în cazurile în care înţelegerea sau acordul de mediere
20 + 50% din valoare taxei care s-ar datora pentru acţiunea în
priveşte transferul dreptului de proprietate sau al altui revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care
drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile
fac obiectul dreptului real transferat
- în cazul în care înţelegerea sau acordul de mediere
20 + 50% din valoare taxei calculate potrivit art. 5
are ca obiect partajul
b) cereri în legătură cu măsurile asiguratorii
100
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- când cererile au ca obiect instituirea de măsuri
asiguratorii asupra navelor şi aeronavelor
c) contestaţia privind tergiversarea procesului şi
plângerea împotriva încheierii de soluţionare a
contestaţiei
Art.12 Cererile pentru dobândirea personalităţii
juridice, pentru autorizarea funcţionării şi pentru
înregistrarea unor ersonae juridice se taxează după
cum urmează:
a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau
pentru modificarea statutului acestora
b) cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de
către organizaţiile prevăzute în Legea dialogului social
nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare,
precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale
acestora
c) cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de
către asociaţiile fără scop ersonae , fundaţii, uniuni
şi federaţii de ersonae juridice fără scop ersonae ,
precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale
acestora
Art. 13 Acţiunile formulate în domeniul dreptului de
proprietate intelectuală se taxează după cum urmează:
a) pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a
drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării
acestora şi repararea prejudiciilor ersonae plata
drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru erso
de artă, precum şi pentru luarea oricăror măsuri în
scopul prevenirii producerii unor pagube iminente,
pentru asigurarea reparării acestora ori pentru
restabilirea dreptului atins
b) pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de
titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de
invenţie, din ersonae
y de cesiune şi licenţă,
ersonae drepturile patrimoniale ale inventatorului
c) cererile neevaluabile în bani privitoare la
drepturile conferite de marcă, desene şi modele
industriale
Art. 14 (1) Acţiunile, cererile, obiecţiunile,
contestaţiile ersonae la instanţele judecătoreşti în
temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare,
al OG nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de
credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 287/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, şi al Legii nr. 503/2004 privind redresarea
financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea
voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările şi
completările ulterioare
(2) Cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti
având ca obiect înregistrări în registrul comerțului
Art. 15 Taxele judiciare de erson pentru unele
acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie
sunt următoarele:

1000
20

300

200

100

100

100

300

200

100
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a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile
art. 373 lit. a din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită
în continuare Codul civil
b) pentru
cererea de divorţ întemeiată pe
prevederile art. 373 lit. b și c din Codul civil
c) pentru cererea cererea de divorţ întemeiată pe
prevederile art. 373 lit. d din Codul civil
d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau
pentru stabilirea prestaţiei compensatorii
e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri
de divorţ şi care au ca obiect stabilirea locuinţei
copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea
contribuției părinților la cheltuielile de creștere și
educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor
ersonae decât părinții de a avea legături personale cu
copilul, locuința familiei
f) orice altă cerere neevaluabilă în bani
Art.
16
În
ersonae
contenciosului
ersonae
y ve, cererile
ersonae
de cei
vătămaţi
în
drepturile
lor
printr-un
act
ersonae
y ve sau prin refuzul nejustificat al unei
autorităţi administrative de a le rezolva cererea
referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează
după cum urmează:
a) cererile pentru anularea actului sau, după caz,
recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru
eliberarea unui ersonae
y, a unei adeverinţe sau a
oricărui altui înscris
b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se
solicită şi repararea pagubelor suferite printr-un act
administrativ
Art. 17 Cererile formulate potrivit Legii notarilor
publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată,
cu modificările ulterioare, se taxează după cum
urmează:
a) contestaţia împotriva deciziei Colegiului director
al Camerei Notarilor Publici sau, după caz, a Biroului
executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin
care au fost soluţionate conflictele de competenţă dintre
notarii publici
b) plângerile împotriva încheierii de respingere a
cererii de îndeplinire a unui act notarial
Art. 18 Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000
privind executorii judecătoreşti, republicată, cu
modificările 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-şi îndeplini atribuţiile prevăzute de
lege;
c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a
ştampilei executorului judecătoresc

200
100
50
50

20 fiecare cerere

20 dacă nu sunt scutite potrivit legii de taxă de timbru

50

10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 lei.

100

20

20
20
20
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Art. 19 În materie contravenţională, plângerea
împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare
20
a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva
hotărârii pronunţate.
Art. 20 Acţiunile şi cererile în materie de carte funciară,
50
când nu pun în discuţie fondul dreptului
Art. 21 Cererea privind înregistrarea asociaţiilor de
ersonae
y, de locatari sau mixte şi apelul împotriva
20
încheierii judecătorului-delegat
Art. 22 Cererile adresate Ministerului Justiţiei se
taxează după cum urmează:
a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau
copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în
10 lei pentru fiecare înscris ori copie
străinătate
b) cereri pentru autorizarea traducătorilor şi
300
interpreţilor
c) cereri în vederea atestării titlului ersonae de
calificare erso de consilier juridic şi a experienţei
dobândite în România, în vederea admiterii şi practicării
acesteia în celelalte state erson ale Uniunii Europene
sau ale Spaţiului Economic European; pentru atestarea
calificării de traducător şi interpret autorizat, în vederea
100
exercitării acesteia în statele
erson ale Uniunii
Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în
Confederaţia Elveţiană; pentru atestarea calificării de
expert erson judiciar în vederea exercitării acesteia în
statele erson ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului
Economic European ori în Confederaţia Elveţiană.
d) cereri adresate Ministerului Justiţiei în vederea
recunoaşterii calificării profesionale de traducător şi
interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în
condiţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea
100
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile
reglementate din România, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 23 (1) Cererile pentru exercitarea apelului
împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 50%
din:
a) taxa datorată pentru cererea sau acţiunea
dar nu mai puţin de 20 lei
neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă
b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor
dar nu mai puţin de 20 lei
şi acţiunilor evaluabile în bani
(2) Apelul incident şi apelul provocat se taxează potrivit
regulilor prevăzute la alin. (1).
Art. 24 (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti
dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele
100
prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de
procedură civilă.
(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea - pentru cereri şi acţiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50%
greşită a normelor de drept material:
din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puţin de 100 lei;
- în aceeaşi ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de
recurs se taxează cu 100 lei.
(3) Recursul incident şi recursul provocat se taxează
după regulile prevăzute la alin. (1) şi (2).
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Art. 25 (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau,
după caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri
judecătoreşti, se taxează după cum urmează:
a) încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor
în acţiunea de partaj;
b) încheierea de suspendare a judecării cauzei;
c) hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată,
nesemnată sau pentru lipsa calităţii de reprezentant.
(2) Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz,
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti,
se taxează după cum urmează:
a) hotărârile prin care s-a respins cererea ca
prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate
de lucru judecat;
b) hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la
dreptul pretins
c) hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la
judecată;
d) hotărârea prin care se încuviinţează învoiala
părţilor.
(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează
numai considerentele hotărârii se timbrează, în toate
situaţiile
Art. 26 (1) Pentru formularea contestaţiei în anulare
(2) Cererea de revizuire pentru fiecare motiv de
revizuire invocat.
Art. 27 Orice alte acţiuni sau cereri neevaluabile în
bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de
timbru potrivit legii

20
20
20

50
50
50
50
100
100
100
20
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Anexa nr. 8 la
HCL nr. ______/2019
Taxe extrajudiciare de timbru
LEGEA NR.117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 1)
ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
NIVELURILE
Extras din norma juridică
AJUSTATE PENTRU
ANUL 2020
Taxa, în lei
Nr.
CAPITOLUL I
crt. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul
Justiţiei, 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 Eliberarea de către ersonae administraţiei publice ersona 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
2
certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un
fapt sau o situaţie, cu excepţia acelora pentru care se plăteşte o altă taxă
extrajudiciară de erson mai mare
2 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
x
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
2
3 Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de
proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
5
4 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală
4
5 Eliberarea, la cerere. A certificatelor medico-legale şi a altor certificate
2
medicale folosite în justiţie
6 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
2
7 Îînregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului
15
8 Îînregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
2
9 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare
2
civilă întocmite de autorităţile străine
10 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă
2
11 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse
2
sau deteriorate
CAPITOLUL II
x Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea,
precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
1 Acte de identitate:
x
a)eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate pentru cetăţenii români,
eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii
5
străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor
privind schimbareaa domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români
cetăţenii
străini şi persoanele
fărăale
cetăţenie
b)pentru
viza anuală
a carnetelor
de identitate
cetăţenilor străini şi ale persoanelor
6
fără
cetăţenie
2 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
3
3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit
2
CAPITOLUL III
x
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de
32

conducere
1 Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:
obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi
6
subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E
A1
b)obţinerea
permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi
28
subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV
ATaxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a
persoanelor care au fost ersonae de trei ori la examenul pentru obţinerea
84
aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care
nu au absolvit o şcoală de conducători autovehicule, cu excepţia celor pentru
categoriile B, B1, B+E
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi
autorizare de circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg
60
inclusiv
b)autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500
145
kg
Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
9
neînmatriculate permanent temporar
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor
414
1
CAPITOLUL IV
Taxă pentru furnizare date
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date
din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul
5
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
15
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 forestire
6

2

x
1

2
3
x

x

1

) Taxele nu
legale.

ersona contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor

) 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.1.097 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 ersonae.
2
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Anexa nr. 9 la
HCL. Nr. ______ /2019
Sancţiuni

Sancţiuni (Legea 227/2015 art.493)
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Art. 493.
Alin.3

Nivelurile aprobate pentru anul 2019

Nivelurile propuse pentru anul 2020

Contravenţia prevăzută la alin.2, lit.a) se
sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei,
iar cea de la lit.b) cu amendă de la 279 lei la 696
lei.

Contravenţia prevăzută la alin.2, lit.a) se
sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei,
iar cea de la lit.b) cu amendă de la 279 lei la
696 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea,
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de
intrare la spectacole constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 325 lei la
1578 lei.

Art.493 alin.4 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea,
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1578 lei.

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
Nivelurile aprobate pentru anul 2019

Nivelurile propuse pentru anul 2020

În cazul personelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin.3 şi 4 se
majorează cu 300 %, respectiv:
Contravenţia prevăzută la alin.2, lit.a) se
sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei,
iar cea de la lit.b) cu amendă de la 1116 lei la
Art.493 alin.5
2784 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea,
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312
lei.

Contravenţia prevăzută la alin.2, lit.a) se
sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1116
lei, iar cea de la lit.b) cu amendă de la 1116 lei
la 2784 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea,
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de
intrare la spectacole constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 1300 lei la
6312 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primar şi persoane
împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice
locale.
Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 10 la
HCL. Nr. ______ /2019
Scutiri și facilități
Scutiri şi facilităţi stabilite de consiliul local (Legea 227/2015 art. 456 alin 2 lit a)
Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren
sau o reducere a acestora pentru persoanele care dețin clădiri, care potrivit legii, sunt clasate ca
monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale.
Legea 227/2015
art.456
Scutire şi facilitate acordată conf.
Art.456 alin.2 lit.a

Nivelul aprobat pentru anul 2019

Nivelul propus pentru anul 2020

100% scutire conform Legii

100 %

227/2015
Procedura de acordare a faci1ităţii fiscale pentru categoriile de persoane juridice prevăzute la
art. 250, alin (1), pct.19) din Legea nr. 227/2015
Procedura de acordare a faci1ităţii erson pentru categoriile de
456 , alin.2 lit.a din Legea 227/2015

ersonae prevăzute la art.

Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă potrivit alin (2) lit. A articolul
456 din Legea 227/2015 pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice,
de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale.
Scutirea de la plata impozitului/taxei, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care persoana depune documentele justificative.
Conform art.495 lit. B) din Legea 227/2015 scutirea de la plata impozitului/taxei pe
clădiri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente
justificative emise până la data de 31 ianuarie 2015 şi care sunt depuse la compartimentele de
specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 29 februarie 2016;
Contribuabilii care solicită scutirea, trebuie să prezinte următoarele acte:
- cererea adresată Consiliului Local prin care se descrie situaţia de fapt;
- actele doveditoare ale încadrării în prevederile art.456, alin (2) lit. A din Legea
227/2015 (adeverinţă din care reiese că imobilul a fost încadrat și menținut în
categoria de monument istoric înainte de data de 31 ianuarie 2015, de la Direcţia
Urbanism şi Administrarea Patrimoniului);
- actele doveditoare ale proprietăţii clădirii pentru care se cere reducerea/scutirea
- declaraţie pe proprie răspundere cu privire la destinaţia clădirii pentru care se cere
scutirea/reducerea impozitului/taxei (rezidenţial sau nerezidenţial);
În cazul în care conform declarației, clădirea este clădire nerezidențială și este utilizată în scopuri
economice, scutirea nu se acordă.
Scutiri şi facilităţi stabilite de consiliul local (Legea 227/2015 art. 456 alin 2 lit m)
Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere pentru
clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru
creșterea performanței energetice, pe baza procesului verbal de recepție la terminarea
lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție
35

recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz,
în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.158/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Scutire şi facilitate acordată conf.
Art.456 alin.2 lit m

În funcţie de clasificarea
energetică a clădirii aprobat
pentru anul 2017
Clasificarea
Clasificarea
energetică Aşi B
energetică C
25%

20%

În funcţie de clasificarea
energetică a clădirii propus pentru
anul 2018
Clasificarea
Clasificarea
ersonae Aşi
ersonae C
B
25%
20%

Procedura de acordare a faci1ităţii pentru categoriile de personae fizice prevăzute la art.
456, alin.2 lit.m din Legea 227/2015
Scutirea sau reducerea la impozitul pe clădiri se acordă următoarelor categorii de
ersonae fizice, prevăzute la art. 456 alin.2 lit.m din Legea 227/2015:
Proprietarilor de clădiri, care au executat lucrări de reabilitare pentru creşterea performanţei
energetice pe cheltuială proprie, pe o perioadă de 7 ani, cu 25% pentru clădirile care pe baza
certificatului de performanţă energetică se încadrează în grilele de clasificare energetică (scala
energetică) în funcţie de totalul utilităţilor termice specifice anuale la litere A sau B şi 20%
pentru litera C, conform Metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, partea
I-IV, Indicativ Mc 001 / 1 – 3 -2006 şi Mc 004 – 2009.
Consumul anual specific de energie [kWh/m2an] pentru clădirile la litera A sunt între 0150, la litera B >150 – 259 şi la litera C >259 – 389.
Contribuabilii care solicită reducerea, trebuie să prezinte următoarele acte:
- Cerere prin care solicită acordarea scutirii la impozitul pe clădiri
- Expertiză tehnică/auditul energetic
- Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie
- Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie
- Autorizaţia de construire
- Procesul verbal de recepţie şi auditul energetic încheiat la terminarea lucrărilor
întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie
recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică, sau
după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de
urgenţă al Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice al
blocurilor de locuinţe
- Alte documente care sunt considerate necesare pentru acordarea scutirii
Scutirea de la plata impozitului/taxei, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care persoana depune documentele justificative.
Conform art.495 lit. B) din Legea 227/2015 scutirea de la plata impozitului/taxei pe
clădiri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente
justificative emise până la data de 31 ianuarie 2015 şi care sunt depuse la compartimentele de
specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 29 februarie 2016;
DEFINIŢII
Contribuabil – orice persoană fizică ori juridică, sau orice altă entitate fără personalitate
juridică care datorează impozite, taxe, contribuţii şi alte sume bugetului local;
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Impozit – prelevare obligatorie, indiferent de denumire, realizată în baza legii, fără
contraprestaţie, în scopul satisfacerii necesităţilor de interes general;
Taxă – prelevarea obligatorie, indiferent de denumire, realizată în baza legii, cu ocazia
prestării unor servicii de către instituţii sau autorităţi publice, fără existenţa unui echivalent
între cuantumul taxei şi valoarea serviciului;
Documente legale – documentele prevăzute de Codul fiscal, Codul de procedură fiscală,
Codul vamal, Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicat, şi de reglementările elaborate pentru
punerea în aplicare a acestora, orice alt document prevăzut de alte legi în vigoare ;
Date de identificare – numele şi prenumele în cazul persoanelor fizice sau denumirea în cazul
persoanelor juridice şi entităţilor fără personalitate juridică, domiciliul fiscal şi codul de
identificare fiscală ;
Obligaţii fiscale – obligaţiile prevăzute de Codul fiscal şi de Codul de procedură fiscală ;
Clădire – orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de
denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea
de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar
elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din
care sunt construite ;
Servicii sociale – activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor
sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii
situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării
incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. Pentru realizarea unor acţiuni sociale coerente,
unitare şi eficiente în beneficiul persoanei, serviciile sociale se pot organiza şi acorda în sistem
integrat cu serviciile de ocupare, de sănătate, de educaţie, percum şi cu alte servicii sociale de
interes general, după caz ;
Organizaţie fără scop lucrativ – este o entitate a cărui scop nu este obţinerea de beneficii
economice. Acestea pot lua forma juridică de asociaţie, fundaţie sau federaţie, dar numai dacă
fondurile acestora sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau
nonpatrimonial. Organizaţiile fără scop lucrativ îşi aduc în principal contribuţia la susţinerea
activităţilor comunităţilor locale, regionale sau internaţionale. Pe plan local sau regional se
preocupă în principal de susţinerea comunităţii locale, crearea de oportunităţi pentru întărirea
spiritului comunitar sau de cele mai multe ori de desfăşurarea de activităţi de caritate ;
Scutiri şi facilităţi stabilite de consiliul local Legea 227/2015 art. 469 alin 2
Consiliul local poate hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de
transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.
Legea 227/2015
art.469
Scutire şi facilitate acordată conf.
Art.469 alin.2

Nivelul aprobat pentru anul 2019

Nivelul propus pentru anul 2020

50%

50%

Procedura de acordare a facilității pentru categoriile de personae prevăzute la art. 469,
alin. 2 din Legea 227/2015.
Scutirea sau reducerea la impozitul pe mijloace de transport agricole se acordă următoarelor
categorii de ersonae:
- Persoanelor care au domiciliul/sediul fiscal în Comuna Porumbeni și care dețin în
proprietate mijloace de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.
Dosarul va cuprinde:
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• Cerere adresată Consiliului Local prin care se descrie situația de
fapt
• Actele doveditoare ale încadrării în prevederile art.469 alin.(2)
• Actele doveditoare ale proprietății mijlocului de transport agricol
pentru care se cere scutirea sau reducerea
În cazul contribuabililor persoane juridice, scutirea sau reducerea la impozitul pe mijloace de
transport agricole se acordă, numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
- au prevăzut în statut ca obiect de activitate, agricultură,
- au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri
şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate, agricultură
Reducerea se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana
depune documentele justificative.
Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 469 se
aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise
până la data de 31 ianuarie 2015 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale
autorităţilor publice locale, până la data de 29 februarie 2016;
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Anexa nr. 11 la
HCL. Nr. ______ /2019
Taxe speciale

Conform Legii 273/2006, privind finanţele publice locale, art. 30, taxa specială PSI se
percepe de la contribuabili proprietari de clădire din Comuna Porumbeni..
Anexa 11 A
Legea 571/2003
art.282
Taxa specială PSI
Taxa salubritate
Taxa
pentru
intretinerea

Taxa aprobată
pentru anul 2019
5
9,0 lei/pers./luna

sistemului de canalizare – 4 lei/pers/lună
persoane fizice
Taxa
pentru
intretinerea
sistemului de canalizare – Consumul de apă (mc) x prețul apei
persoane juridice
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Taxa propusă
pentru anul 2020
5
9,0 lei/pers./luna
4 lei/pers/lună

Consumul de apă (mc) x prețul apei

Anexa 11 B
Taxe speciale aplicate de Serviciul Impozite şi Taxe Locale
Conform Legii 273/2006, privind finanţele publice locale, art. 30, se percepe o taxă
specială de la contribuabilii persoane fizice şi juridice care solicită, căutare în arhiva fiscală,
respectiv, solicită certificat fiscal în regim de urgenţă.

Felul şi destinaţia taxei speciale

U.M.

1.Taxă specială de căutare în arhiva fiscală
-pentru persoane fizice
-pentru persoane juridice
2.Taxă specială pentru eliberarea, eliberarea în
regim de urgenţă, a următoareleor acte fiscale
- certificat fiscal – eliberat conform legii
-certificat fiscal – eliberat în ziua
solicitării

Aprobat 2019

Propus 2020

Lei

30
50

30
50

Lei

5
10

5
10

Taxă specială de xerocopiere aplicată de către toate compartimentele
Conform Legii 273/2006, privind finanţele publice locale, art. 30, se percepe o taxă
specială de la contribuabilii persoane fizice şi juridice care solicită, xerocopiere de acte în baza
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Felul şi destinaţia taxei speciale
1.Taxă specială de xerocopiere de acte solicitate în
baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public.

Aprobat 2019

Lei/pag
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1

Propus 2020

1

REGULAMENT
privind aplicarea taxelor speciale
Art. 1. Taxele speciale prezentate în anexa nr. 11 constituie venituri proprii ale bugetului
local.
Art. 2. Taxele speciale sunt destinate satisfacerii scopurilor pentru care au fost înfiinţate.
Sumele rămase neutilizate, stabilite la sfârşitul exerciţiului bugetar ca diferenţă între veniturile
încasate şi cheltuielile efectuate, se raportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
Art.3. Taxa PSI, stipulată în Anexa 11/A se percepe de la contribuabilii proprietari ai
clădirilor situate în raza Comunei Porumbeni, care datorează impozit pe clădiri conform Legii
571/2003 art. 249 alin. 1 şi alin. 2 şi se calculează prin aplicarea sumei de 25 lei
Taxa PSI se plăteşte conform art. 255 alin (1) anual în două rate egale, până
la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Neachitarea taxei PSI conform scadenţelor
atrage după sine calcularea majorărilor de întărziere conform legislaţiei în vigoare.
Art.4. Taxele speciale aplicate de către Serviciul de Impozite şi Taxe Locale şi taxa
specială de xerocopiere aplicată de către toate compartimentele stipulate în Anexa 12/B, se
percep de la persoanele care solicită: căutare în arhiva fiscală, eliberarea certificatului fiscsal în
regim de urgenţă în ziua solicitării, xerocopiere a actelor solicitate în baza Legii nr.544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Veniturile realizate din taxă specială de căutare în arhiva fiscală şi taxa specială de
eliberare, în regim de urgenţă a certificatelor fiscale în ziua solicitării, se vor utiliza pentru
cheltuielile curente de întreţinere şi funcţionare a Serviciului de Impozite şi Taxe Locale.
Taxă specială de căutare în arhiva fiscală şi taxa specială de eliberare, în regim de urgenţă
a certificatelor fiscale în ziua solicitării se plătesc anticipat înainte de căutare în arhiva fiscală,
respectiv eliberarea în regim de urgenţă a certificatelor fiscale, în ziua solicitării.
Veniturile realizate din taxa specială de xerocopiere se vor utiliza pentru cheltuielile
curente de întreţinere şi funcţionare a compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei
Porumbeni..
Taxa specială de xerocopiere se plăteşte anticipat, înainte de efectuarea xerocopierii.
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Alte taxe locale
Anexa nr. 12 la
HCL. Nr. ______ /2018

Nivelurile stabilite de Consiliul Local pentru anul 2019, sunt cele stabilite de Codul
fiscal, conf. art.486 Legea nr. 227/2015 .

2019

1. Taxă pentru ocuparea temporară a
domeniului public
2.
Taxa
pentru
îndeplinirea
procedurii de divorţ pe cale
administrativă
3.Taxă pentru ocuparea domeniului
public – parcare taximetrişti
- normă întreagă
- jumătate de normă
4.Taxă pentru utilizarea temporară a
domeniului public cu lucrări de spargere
(săpături):
- pentru realizarea unor lucrări la drum
modernizat-termen de refacere peste 48 ore
- pentru realizarea unor lucrări la drum
modernizat-termen de refacere până la 48
ore
- pentru realizarea unor lucrări de
intervenţii la drum modernizat-termen de
refacere peste 48 ore
- pentru realizarea unor lucrări de
intervenţii la drum modernizat-termen de
refacere până la 48 ore
- pentru realizarea unor lucrări la drum
nemodernizat-termen de refacere peste 48
ore
- pentru realizarea unor lucrări la drum
nemodernizat-termen de refacere până la 48
ore
- pentru realizarea unor lucrări de
intervenţii la drum nemodernizat-termen de
refacere peste 48 ore
- pentru realizarea unor lucrări de
intervenţii la drum nemodernizat-termen de
refacere până la 48 ore
- pentru realizarea unor lucrări la zone
verzi-termen de refacere peste 48 ore
- pentru realizarea unor lucrări la zone
verzi-termen de refacere până la 48 ore

2020

suma
14lei /zi

termen
anticipat

suma
14 lei/zi

termen
anticipat

-

-

500 lei/divorț

anticipat

-

-

30 lei/lună
20 LEI/LUNA

Ultima zi a lunii

-

anticipat
16 lei/mp/zi

9 lei/mp/zi
7 lei/mp/zi
6 lei/mp/zi
14 lei/mp/zi
9 lei/mp/zi
5 lei/mp/zi
3 lei/mp/zi
9 lei/mp/zi
7 lei/mp/z
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- pentru realizarea unor lucrări de intervenţii
la zone verzi-termen de refacere peste 48 ore
- pentru realizarea unor lucrări de
intervenţii la zone verzi-termen de refacere
până la 48 ore

-

5 lei/mp/zi
3 lei/mp/zi

Inițiator,
Primar,
Gyerkó Levente

+
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Anexa nr. 13 la
HCL. nr. ______/2018
Lista actelor normative
Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv
Hotărârile Consiliului Local al comunei Porumbeni, prin care s-au instituit /stabilit
impozite şi taxe locale pe o perioadă de 9 ani anteriori anului fiscal curent
Reglementări naţionale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.

•

Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2006 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2007;
Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2007 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2008;
Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2008 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2009;
Hotărârea Consiliului Local nr. 47/2009 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2010;
Hotarãrea Consiliului Local Nr.33/2010 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2011;
Hotarãrea Consiliului Local Nr.36/2011 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2012
Hotarãrea Consiliului Local Nr.1/2013 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2013
Hotarãrea Consiliului Local Nr.1/2013 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2014
H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003
privind codul fiscal
Legea 273/2006 privind Finanţele publice locale
Legea 571/2003 privind codul fiscal, capitolul IX. Impozite şi taxe locale cu modificările
şi completările ulterioare
Ord. 92/2003 Codul de procedură fiscală
HG.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi
alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013
Legea 227/2015

INTOCMIT,
KANYADI HAJNALKA
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