ANEXA NR.1
la HCL nr.107./2015

CAPITOLUL I. - IMPOZITUL PE CLADIRI
A. IMPOZIT/TAXA PE CLADIRI PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE
A1.Impozitul/taxa pe cladiri rezidentiale proprietatea persoanelor fizice
A1.1.Impozitul/taxa pe cladiri rezidentiale proprietatea persoanelor fizice
Proprietatea persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,09 % asupra valorii impozabile a
cladirii , care se ajusteaza prin aplicarea coeficientilor de corectie , pe zone ( A=2,40; B=2,3o; C=2,20;
D=2,10) astfel:
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Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv
masurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1,40%.
Valoarea impozabila a cladirii, se reduce in functie de anul terminarii acesteia , dupa cum
urmeaza:
a) cu 50 % pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 01 ianuarie a
anului fiscal de referinta ;
b) cu 30 % pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 si 100 de ani inclusiv,la data de
01 ianuarie a anului fiscal de referinta .
c) cu 10 % pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 si 50 de ani inclusiv,la data de
01 ianuarie a anului fiscal de referinta .
A.1.2.Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente,
coeficientii de corectie pozitiva mentionati la lit.l A vor fi diminuati cu 0,10.
A.1.3.Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pe intregul an de catre
contribuabili, pana la 31 martie 2016 se acorda o bonificatie de 10 %.
A.1.4. In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, din punct de vedere
fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel care au fost terminate
aceste ultime lucrari. Anul terminarii se actualizeaza in conditiile in care, la terminarea lucrarilor de
renovare majora, valoarea cladirii creste cu cel putin 50% din valoarea acesteia la data inceperii
executarii lucrarilor.
A2.Impozitul/taxa pe cladiri nerezidentiale proprietatea persoanelor fizice
A2.1Impozitul pe cladirile nerezidentiale, proprietatea persoanelor fizice, se calculeaza prin
aplicarea cotei de 1 % asupra valorii impozabile a cladirii , care poate fi :
a)
valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in

ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
b)
valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi,construite in ultimii 5
ani anteriori anului de referinta;
c)
valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in
cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
A.2.2 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru
activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de
0.4% asupra valorii impozabile a cladirii.
A.2.3 In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform valorii impozabile conform
prevederilor lit.A 2.1 din prezenta anexa, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2%
asupra valorii impozabile determinate conform lit.A.1 al prezentei anexe.
A3. Impozitul/taxa pe cladirile cu destinatie mixta proprietatea persoanelor fizice
A.3.1. In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul
se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform
lit.A.1 din prezenta cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential conform
lit.A.2 din prezenta.
A.3.2. In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciul fiscal la care nu se
desfasoara nici o activitate economica, impozitul se calculeaza conform lit.A.1.
A.3.3 Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi
evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli :
a) in cazul in care in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform lit.A.1 din prezenta;
b) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara
activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara
activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza conform lit. A.2.
B. Impozitul/taxa pe cladiri proprietatea persoanelor juridice
B.1. Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,
impozitul / taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.2% asupra valorii impozabile a
cladirii.
B.2 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in poprietatea sau detinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1%, asupra valorii impozabile a
cladirii.
B.2.1. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice, utilizate
pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de
0.4% asupra valorii impozabile a cladirii.
B.3 In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul
se determina prin insumarea impozitului calculatpentru suprafata folosita in scop rezidential conform
lit.B.1 din prezenta, cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential ,conform lit.
B.2 din prezenta sau unde este cazul conform lit. B.2.1.
B.4 Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se
datorează impozitul/taxa şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal
anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul
clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată
dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare
a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea
proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare
sau de folosinţă, după caz.
B.5 Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de
evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.
B.6 Prevederile lit.B.5 nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost
pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.
B.7 În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii
3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
B.8 În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat
valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită
conform lit. B.1 sau B.2, după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.
C.
Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor
C.1
Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în
proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
C.2 În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are
obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află
clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de
1 ianuarie a anului următor.
C.3 Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de
construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data
terminării efective a lucrărilor;
b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din
aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;
c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în
autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile
legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are
elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se
întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul
lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.
C.4 Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor
administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate
aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.
C.5 În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an
fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
C.6 În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei
clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, precum şi în cazul reevaluării
unei clădiri, care determină creşterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligaţia să depună o
nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află
clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective şi datorează impozitul pe clădiri
determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
C.7 În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de
impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30
de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1
ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de
desfiinţare.
C.8 Dacă încadrarea clădirii în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an
sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri,
impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

C.9 În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de
proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin
lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul
agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data
de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru,
ca anexă la declaraţia fiscală.
C.10 În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga
durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
celui în care a fost încheiat contractul;
b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator,
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a
altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing;
c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în
a cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de
leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă
intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a
acestor documente.
C.11 Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade
mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul
de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
C.12 Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal
local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei
în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori
folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.
C.13 În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care
datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază
teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat
situaţia respectivă.
C.14 Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la
oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
C.15 Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care
beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.
D. Plata impozitului/taxei pe cladiri
D.1 Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30
septembrie , inclusiv.
D.2 Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an fiscal de catre
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.
D.3 Impozitul pe cladiri datorat bugetului local al municipiului Oltenita de catre contribuabili,
de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata si se refera la impoztul pe
cladiri cumulat, atunci cand contribuabilul detine mai multe cladiri in proprietate pe raza municipiului
Oltenita.
D.4 Taxa pe cladiri se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere,
administrare ori folosinta.
CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE TEREN
Impozitul pe teren se datoreaza de catre contribuabilii care detin in proprietate terenuri in
intravilanul sau extravilanul municipiului Oltenita
A. Impozitul pe terenul intravilan

A.1.Impozitul pe teren situat in intravilanul localitatii Oltenita, inregistrat in Registrul
Agricol la categoria terenuri cu constructii, precum si terenul inregistrat in Registrul Agricol la alta
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu conbstructii in suprafata de pana la 400 mp., inclusiv,
impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma
corespunzatoare prevazuta un urmatorul tabel:
lei / ha./an
ZONA
IN
CADRUL NIVELURILE IMPOZITULUI
LOCALITATII
2016
A
B
C
D

8.350
5.810
3.700
1.950

A.2. Impozit pe teren situat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de
folosinta decat cea de terenuri cu constructii, pentru suprafata care depaseste 400 mp., impozitul/taxa pe
teren se stabileste dupa cum urmeaza :
lei / ha
Nr.
Categ. de folosinta Impozit 2016
Crt Zona
Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona
D

1
2
3
4
5
6

Teren arabil
123.2
92.4
83.6
66
Pasune
92.4
83.6
66
57.2
Faneata
92.4
83.6
66
57.2
Vie
202.4
154
123.2
83.6
Livada
233.2
202.44 154
123.2
Padure sau alt teren cu 123.2
92.4
83.6
66
vegetatie forestiera
7
Teren cu apa
66
57.2
35.2
X
8
Drumuri si cai ferate
X
X
X
X
9
Neproductiv
X
X
X
X
La stabilirea sumei /ha din tabelul anterior s-a aplicat o cota aditionala de 10% conform
art.489,alin.2 din Legea nr.227/2015- privind Codul Fiscal.
In cazul contribuabililor persoane juridice , pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in
registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren
se calculeaza conform cap.II ,lit.B , numai daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii :
a) au prevazut in statut , ca obiect de activitate , agricultura;
b) au inregistrate in evidenta contabila pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din
desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a.
B. Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan se stabileste prin inmultirea
suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare din tabelul urmator :
nr.crt Categoria de folosinta Impozit 2016- lei/ha.
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
1
Teren cu constructii
81.84
78.43
75.02
71.61
2
Teren arabil
132
126.5
121
115.5
3
Pasune
73.92
70.84
67.76
64.68
4
Faneata
73.92
70.84
67.76
64.68
5
Vie pe rod, alta decat 145.2
139.15
133.10
127.05

cea
prevazuta
la
nr.crt.5.1
5.1
Vie pana la intrarea in 0
0
0
0
rod
6
Livada pe rod, alta 147.84
141.68
135.52
129.36
decat cea prevazuta la
nr.crt.6.1
6.1
Livada pana la intrarea 0
0
0
0
pe rod
7
Padure sau alt teren cu 47.52
45.55
43.56
41.58
vegetatie forestiera, cu
exceptia celui prevazut
la nr.crt.7.1
7.1
Padure in varsta de 0
0
0
0
pana la 20 de ani si
padure cu rol de
protectie
8
Teren cu apa, altul 15.84
15.18
14.52
13.86
decat
cel
cu
amenajarari piscicole
8.1
Teren cu amenajari 89.76
86.02
82.28
78.54
piscicole
9
Drumuri si cai ferate
0
0
0
0
10
Teren neproductiv
0
0
0
0
La stabilirea sumei /ha din tabelul anterior s-a aplicat o cota aditionala de 10% conform
art.489,alin.2 din Legea nr.227/2015- privind Codul Fiscal.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pe intregul an de catre contribuabili
,pana la data de 31 martie 2016 se acorda o bonificatie de 10%.
C. Plata impozitului/taxei pe teren
C.1 Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30
septembrie , inclusiv.
C.2 Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an fiscal de catre
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.
C.3 Impozitul pe teren datorat bugetului local al municipiului Oltenita de catre contribuabili, de
pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata si se refera la impoztul pe
teren cumulat, atunci cand contribuabilul detine mai multe terenuri in proprietate pe raza municipiului
Oltenita.
C.4 Taxa pe teren se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere,
administrare ori folosinta.
CAPITOLUL III. IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
A.I Impozit pe mijloacele de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativteritoriale a municipiului Oltenita, unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după
caz pe perioada cat mijlocul de transport este inmatriculat sau inregistrat in Romania.
Impozitul asupra
mijloacelor
de transport cu tractiune mecanica ,care apartin
contribuabililor,se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului ,pentru fiecare 200 cm³ sau
fractiune
din
aceasta
,dupa
cum
urmeaza
___________________________________________________________
Nr.crt. Mijloace de transport cu tractiune mecanica
Lei
I. Vehicule inmatriculate(lei/200 cmcsau fraciune din aceasta)
1.
Motorete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea 9
cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv

1

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea
cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv
2
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc
inclusiv
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc
inclusiv
4
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc
inclusiv
5
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc de peste
3001 cmc
6
Autobuze, autocare, microbuze
7
Alte autovehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima
autorizata de pana la 12 tone inclusiv
8
Tractoare inmatriculate
II. Vehicule inregistrate
1
Vehicule cu capacitatea ciclindrica

10
20
80
159
320
26
34
20

Lei/200
cmc
1.1
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4800 cmc
4
1.2
Vehicule inregistrate cu capcitate cilindrica > 4800 cmc
7
2
Vehicule fara capacitate cilindrica
165 lei/an
Pentru atase impozitul anual se stabileste la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete,
motorete si scutere.
A II . In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau
mai mare de peste 12 tone ,impozitul asupra mijlocului de transport este egala cu suma
corespunzatoare cu tabelul urmator:
Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Ax(e)
Alte
sisteme
de
motor(oare suspensie pentru axelor
) sistem de motoarelor
suspensie
pneumatica
sau
un
echivalente
recunoscut

I.

Vehicule cu doua axe

2016

2016

1.Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone

0

147

2. Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone

147

404

3. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone

404

570

4. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone

570

1288

5.Masa de cel putin 18 tone

570

1288

1. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone

147

254

2. Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone

254

521

3. Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone

521

677

4. Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone

677

1042

II.

Vehicule cu 3 axe

5. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

1042

1619

6. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

1042

1619

7. Masa de cel putin 26 tone

1042

1619

1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

677

685

2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone

685

1070

3. Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone

1700

1700

4. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1700

2520

5. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone

1700

2520

6. Masa de cel putin 32 ton

1700

2520

III. Vehicule cu 4 axe

A III Pentru combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de
transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mare de 12 tone , impozitul
pe mijloacele de trasport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator :

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul, in lei,
Ax(e)
Alte
sisteme
de
motor(oare) suspensie
pentru
sistem de axelor motoarelor
suspensie
pneumatica
sau
un
echivalente
recunoscut

I.

II..

Vehicule cu 2+1 axe

2016

2016

1.Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

2. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone

0

0

3. Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone

0

66

4. Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone

66

151

5. Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone

151

352

6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone

352

455

7. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

455

822

8. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone

822

1441

9. Masa de cel putin 28 tone

822

1441

1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

141

329

2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

329

540

3. Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone

540

793

4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone

793

958

5. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

958

1572

6. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone

1572

2182

7. Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone

2182

3313

Vehicule cu 2+2 axe

8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

2182

3313

9.Masa de cel putin 38 tone

2182

3313

1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1737

2417

2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2417

3285

3.Masa de cel putin 40 tone

2417

3285

1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1535

2131

2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2131

2947

3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

2947

4359

4.Masa de cel putin 44 tone

2947

4359

1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

873

1056

2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1056

1577

3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

1577

2511

4.masa de cel putin 44 tone

1577

2511

III. Vehicule cu 2+3 axe

IV. Vehicule cu 3+2 axe

V.

Vehicule cu 3+3

B. Pentru remorci, semiremorci si rulote:
____________________________________________________________
Impozit/lei/an
MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA
2016
________________________________________________________________________
a) pana la 1 tona inclusiv
10
b)peste 1 t.,dar nu mai mult de 3 t.
37
c)peste 3 t.,dar nu mai mult de 5 t.
57
d) peste 5 tone
70
________________________________________________________
C . Pentru mijloacele de transport pe apa
______________________________________________________________
Impozit-lei/an 2016
_____________________________________________________________
1. luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal
24
2. barci fara motor ,folosite in alte scopuri.
62
3. barci cu motor
231
4. nave de sport si agrement.
1231
5. scutere de apa
231
6. remorchere si impingatoare :
x
a) pana la 500 CP inclusiv
616
b) peste 500 si pana la 2.000 CP inclusiv
1000
c) peste 2.000 si pana la 4.000 CP inclusiv
1538
d) peste 4.000 CP
2461
7. vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune
din aceasta
200
8. ceamuri, slepuri si barje fluviale, in functie de
capacitatea de incarcare :
x
a) pana la 1.500 tone inclusiv
200
b) peste 1.500 t si pana la 3.000 t.inclusiv.
308
c) peste 3.000 tone
539
________________________________________________________________________

La stabilirea impozitul pe mijlocale de transport din tabelele anterioare s-a aplicat o cota
aditionala de 10% conform art.489,alin.2 din Legea nr.227/2015- privind Codul Fiscal.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport,datorat pe intregul an ,de
catre contribuabili pana la data de 31 martie 2015 respectiv se acorda o bonificatie de 10 %.

CAPITOLUL IV . TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , AVIZELOR SI
AUTORIZATIILOR
A. Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie prevăzută în
prezentul capitol trebuie să plătească taxa menţionată în acest capitol la Directia Impozite si Taxe
Locale din cadrul Primariei Municipiului Oltenita înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau
autorizaţia necesară.
1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism , in mediul urban, este egala cu suma stabilita de
consiliul local in limitele prevazute de in tabelul urmator :
Suprafata pentru care se obtine TAXA
certificatul de urbanism
( LEI)
2016
a) pana la 150 m² inclusiv
6
b) intre 151 si 250 m² inclusiv
7
c) intre 251 si 500 m² inclusiv
9
d) intre 501 si 750 m² inclusiv
12
e) intre 751 si 1.000 m² inclusiv
14
f) peste 1.000 m²
14+0,01 lei pentru fiecare mp.care depaseste
1000 mp.
2.Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30%din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului de urbanism sau autorizatiei initiale.
3.Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisiile de urbanism si amenajarea
teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste
de consiliul local in suma de 15 lei.
4 .Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladireanexa la locuinta este egala cu 0.5 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.
5.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de constructie pentru alte constructii decat cele rezidentiale
sau cladiri-anexa este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea
instalatiilor aferente, cu respectarea regulilor stabilite prin Legea nr.227/2015- privind Codul Fiscal.
6.Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.
7.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala a unei constructii este
egala cu 0.1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenta
partii desfiintate.
8.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari, 15 lei pentru fiecare mp. afectat.
9. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier,in
vederea realizarii unei constructii,care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire , este egala cu
3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.
10.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori
campinguri, este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.
11. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de
expunere, situate pe caile si in spatiile publice,precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor,
de afisaj, a firmelor si reclamelor este de 8 lei pentru fiecare metru patrat ocupat de constructie.
12. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele

publice de apa, canalizare, gaze, termice,energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu este de 13
lei pentru fiecare racord.
13. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa este 9 lei .
B.
TAXE PENTRU ELIBERAREA UNEI AUTORIZATII PENTRU DESFASURAREA
UNEI ACTIVITATI
1.Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare : 20 lei.
2. Pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor : 80 lei.
3. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de
alimentatie publica :
Nivelul taxei (lei )
CAEN 561(restaurante) si 563 (baruri) :
- cu suprafata unitatii de pana la 100 mp.
1050
- cu suprafata unitatii cuprinsa intre 101mp. si 200 mp.
1175
- cu suprafata unitatii cuprinsa intre 201 mp. si 300 mp.
2100
- cu suprafata unitatii intre 300 mp si 500 mp.
2625
- cu suprafata unitatii mai mare de 500 mp
4000
CAEN 932 alte activitati distractive si recreative :
- cu suprafata unitatii de pana la 500 mp.
- cu suprafata unitatii mai mare de 500 mp.

4000
6000

CAPITOLUL V . Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
A . Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, altele decat serviciile de reclama si publicitate
realizate prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale,se stabileste la 3% aplicata la
valoarea(fara TVA) serviciilor de reclama si publicitate.
Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local al municipiului Oltenita
pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de
reclama si publicitate.
B. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
Valoarea taxei de afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin inmultirea
numarului de mp. Sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei de afisaj pentru reclama si publicitate cu
suma stabilita , dupa cum urmeaza :
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica
- 32 lei mp sau fractiune de mp./an.
b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate ;
-23 lei mp. sau fractiune /mp/an .
Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, in doua rate egale, pana
la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv, iar taxa datorata de persoane fizice si juridice , datorata
de pana la 50lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata.
CAPITOLUL VI . IMPOZIT PE SPECTACOL
Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate
distractiva are obligatia de a plati impozit pe spectacol, calculat prin aplicarea cotei de impozit la suma
incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, dupa cum urmeaza :
- in cazul unui spectacol de teatru, balet,opera, opereta, concert filarmonic, orice competitie
muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva
interna sau internationala , cota de impozitare se stabileste la 2 %;
- in cazul oricarei alte manifestari artistice cota de impozitare se stabileste la 5%.

CAPITOLUL VII. TAXE SPECIALE
A. REGULAMET - pentru instituirea taxelor speciale ce se vor aplica in municipiul
Oltenita, in anul 2016
1 (a) Pentru prestarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si
juridice,
consiliul
local,
aproba
taxe
speciale.
(b) Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obtinute din acestea se
utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor publice locale,
precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii.
2 .Se instituie taxe speciale pentru buna organizare si functionare a Directiei Administrarea
Domeniului Public si Privat, Directia Juridica, Administratie Publica Locala ,Serviciului Gestionarea
Cainilor fara Stapan.
3. Pentru instituirea taxelor speciale ce se vor aplica in anul 2016 in municipiul Oltenita ,
se stabilesc urmatoarele conditii:
a) sa acopere cheltuielile pentru functionarea serviciilor respective.
b) se incaseaza :
1) de la persoanele fizice/juridice care beneficiaza de serviciile pentru care s-au
instituit taxele respective
2) in conturi distincte(in functie de activitati), deschise in afara bugetului local
3) anterior beneficierii de catre solicitant de serviciul respectiv;
c) se utilizeaza integral pentru scopul in care au fost instituite , respectiv finantarea cheltuielilor
curente de intretinere si functionare a Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat si Directia
Juridica, Administratie Publica Locala Serviciului Gestionarea Cainilor fara Stapan, respectiv:
- intretinerea/reparatia spatiilor in care isi desfasoara activitatea serviciul ;
- achizitionarea de mijloace de inventar, piese de schimb, bunuri si materiale consumabile,
tehnica de calcul, rechizite si birotica necesara desfasurarii activitatii serviciului ;
- alte cheltuieli pentru asigurarea de conditii normale de munca si igiena a salariatilor,etc.;
B. TAXE SPECIALE –pentru servicii prestate de catre Directia Administrarea Domeniului
Public si Privat in anul 2016
1. Taxa speciala pentru inchirierea urmatoarelor utilaje cu operator,de catre Serviciul Public de
Gospodarire si Lucrari Editare :
a) tractor L-445 -44 lei/ora
b) tractor TD 5020 – 34 lei /ora
c) tractor Pronar 82 A – 86 lei/ora
d) miniincarcator – 53 lei/ora
e) buldoexcavator – 74 lei / ora
f) vola – 84 lei/ora
g) autoscara – 142 lei/ora
Timpul de inchiriere se calculeaza de la momentul iesirii utilajului din locul de parcare al Primariei
municipiului Oltenita si pana la momentul intrarii in parcarea primariei municipiului Oltenita.
2. Taxa speciala pentru transporturi agabaritice ce tranziteaza municipiul Oltenita :
- cu masa autorizata intre 24 – 50 to.
- 2.500 lei/ transport
- cu masa autorizata intre 51 – 100 to.
- 5.000 lei/ transport
- cu masa autorizata intre 101 – 150 to.
- 7.500 lei/ transport
- cu masa autorizata intre 151 – 200 to.
- 10.000 lei/ transport
- cu masa autorizata intre 201 – 250 to.
- 12.500 lei/ transport
- cu masa autorizata intre 251 – 300 to.
- 15.000 lei/ transport
- cu masa autorizata mai mare de 300 to.
- 20.000 lei/ transport
3. Taxa pentru inchirierea chioscurilor(casute) ce apartin Primariei Oltenita - 15 lei /zi .
4. Taxe speciale pentru acord acces autovehicule:
Pers.juridice
pers. fizice
a) autovehicule cu masa maxim admisa intre 3,51 – 6,50 to 20 lei/zi
20 lei/zi
b) autovehicule cu masa maxim admisa intre 6,51 – 7,50 to 34 lei/zi
34 lei/zi
c) autovehicule cu masa maxim admisa intre 7,51 – 12,00 to 82 lei/zi
82 lei/zi
d) autovehicule cu masa maxim admisa intre 12,01 – 15,00 to 137 lei/zi
40 lei/zi

e) autovehicule cu masa maxim admisa intre 15,01 – 22,00 to 247lei/zi
80 lei/zi
f) autovehicule cu masa maxim admisa peste 22,01 to
300 lei/zi
90 lei/zi
Taxele prevazute pa pct.2 , pct.4, lit.”c”, “d”, “e” si “f” se aplica numai pentru autovehiculele ce
intra in categoria transporturilor speciale, respectiv transporturile aprobate de primar, necesare realizarii
unor investitii. Traseul de deplasare se va stabili de catre Directia de Urbanism impreuna cu Directia
Politie Locala in functie de tonajul mijlocului de transport; transportul se va executa insotit de
autovehiculul de patrulare din dotarea Directiei Politiei Locala.
5.Taxa pentru eliberarea certificatului + placutei cu numarul de inregistrare ale mopedelor- 40 lei
6. Taxa speciala de salubritate, pentru persoanele care beneficiaza individual, fara contract, de
prestatiile operatorului de salubritate din municipiul Oltenita – 7 lei/pers./luna.
7. Taxa pentru prestatii specifice realizate de Autoritatea de autorizare de transport in regim de
taxi, ce unctioneaza pe raza municipiului Oltenita:
- eliberarea autorizatiilor de transport(se elibereaza la interval de 5 ani)
– 500 lei
- eliberarea copiilor conforme a autorizatiilor taxi
- 100 lei
- vizarea anuala a autorizatiei taxi
- 100 lei
- aplicarea siglei de securitate pe ecusoane
- 10 lei
- contravaloarea caiet de sarcini(redeventa)
- 50 lei
- contravaloarea ecuson exterior(doua bucati)
- 100 lei
- eliberarea autorizatiei dispecerat taxi
- 500 lei
- viza anuala autorizatie dispecerat taxi
- 100 lei
- taxa acces in statie
- 600 lei/anual.
8. Taxa inchiriere sala de festivitati
- 30 lei/ora.
C. TAXE SPECIALE –pentru servicii prestate de catre Directia Juridica,Administratie Publica
Locala in anul 2016
1. Taxa speciala pentru inregistrarea in registrul special a contractelor de arenda si a actelor aditionale
la acestea – 5 lei/ha.
2. Taxa speciala pentru multiplicare documente create sau detinute de Primaria Municipiului Oltenita.
D. “TAXE SPECIALE - pentru adoptarea cainilor fara stapan din municipiul Oltenita de catre
Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan” Oltenita in anul 2016, dupa cum urmeaza :
1 Taxe speciale pentru adoptarea cainilor fara stapan :
a. taxa pentru identificare
- 16 lei
b. taxa pentru examinarea medicala
- 12 lei
c. taxa pentru deparazitare
- 12 lei
d.taxa pentru vaccinare antirabica
- 4 lei
e.taxa pentru sterilizare mascul/femela
- 50/74 lei
2. Taxe speciale pentru intretinerea in adapost a cainilor fara stapan adoptati la distanta :
a. Taxa de intretinere in adapost in primele 30 de zile - 21 lei / caine/zi
b. Taxa de intretinere in adapost pe toata perioada in afara de primele 30 de zile -17 lei/caine /zi.
CAPITOLUL VIII. ALTE TAXE LOCALE
1. Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice din municipiul Oltenita
a) taxa pentru parcarea ocazionala a vehiculelor- 1 leu/zi;
b) taxa pentru parcarea curenta a vehiculelor - 1 leu/zi;
c) taxa pentru depozitarea de materiale de constructii pe domeniul public –13 lei/mp/zi ;
d) taxa pentru realizarea unor lucrari pe domeniul public –13 lei/mp/zi ;
e) taxa amplasare temporara tonete inghetate si racoritoare
- 01.06-30.09-12 lei/mp/zi
- 30.09-31.05.- 5 lei/mp/zi
f) taxa amplasare temporara pe domeniul public a jocurilor de agrement :
- 1 leu/mp/zi.
g). taxa ocupare temporara teren : zona stradala pentru executarea de lucrari de racordare sau
bransare la retele edilitare : 13 lei/mp/zi ;
h)taxa ocupare temporara a locurilor publice cu mijloace de transport expuse spre vanzare :
- motoreta,motocicleta
-4 lei/mp/zi ;

- autoturisme
-6 lei/mp/zi;
- alte mijloace de transport
cu tractiune mecanica inclusiv remorca
-6 lei/mp/zi;
- carute
-4 lei/mp/zi ;
i) taxa ocupare locuri publice, de catre comercianti ocazionali si in perioada premergatoare a
zilelor de 1-8 martie,Paste,sarbatori de craciun sau ocazionale –13 lei /mp/zi ;

2. Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice pe perioada desfasurarii balciului
anual in municipiul Oltenita
a) taxa ocupare teren persoane fizice si juridice prestatoare de servicii altele decat alimentatie publica
- 3 lei/mp./zi
b) taxa ocupare teren pentru bufet, restaurant, gratar, patiserie : – 5 lei/mp./zi, pentru suprafata
de pana la 100 mp inclusiv, iar pentru suprafata ce depaseste 100 mp, reducere de 50%,
respectiv 2,5 lei /mp/zi.
c) taxa ocupare teren pentru amplasare tonete, mese si tarabe pentru comercializare de marfuri : –
7 lei/mp/zi
d) taxa ocupare teren de catre autoturisme si remorci aferente : – 5 lei/zi
e) taxa ocupare teren de catre autocamioane, vagoane, microbuze, si remorci aferente : -11 lei/zi
f) taxa de ocupare teren zona balci anual de catre parcuri distractive (carusel, masinute electrice,
calusei, etc.) - 1 leu / mp./zi.
3. Taxa ocupare temporara a domeniului public din piata Oltenita :
a)mese,tarabe
– 8 lei/mp/zi ; 3 lei/mp/ora
b) taxa ocupare a spatiului de depozitare
produse agroalimentare in piata
– 2 leu /mp/zi
c) taxa inchiriere :
1
cantar
– 5 lei/zi
2
halat,boneta,tava
– 2 leu/zi
4. Taxa utilizarea domeniului public prin acces la patinoar(taxa include si dotarea cu patine):
- 10 lei / 2 ore – luni – vineri – orele 12.00 -23.00
- 10 lei / 2 ore – sambata – duminica – orele 10.00 – 23.00
5. Taxa vizitare muzeu 2 lei/pers/zi.
6. Taxa porto. Reglementari generale.
In conformitate cu prevederile art. 168 din OG nr.92/2003, cheltuielile ocazionate cu efectuarea
procedurii de executare silita sunt in sarcina debitorului. Suma cheltuielilor cu executarea silita se
stabileste de organul de executare , prin proces – verbal care constituie titlu executoriu si are la baza
documente privind cheltuielile efectuate . Sumele recuperate in contul cheltuielilor de executare silita se
fac venit la bugetul local.
Se instituie pentru anul 2016 taxa porto, dupa cum urmeaza :
5 lei / somatie – pentru un plic cu greutatea de pana la 20gr.
6 lei / somatie – pentru un plic cu greutatea intre 21 – 100 gr.
7 lei / somatie – pentru un plic cu greutatea intre 101 – 250 gr.
7. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei.
8. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, detinute de consiliul local este de 32 lei.
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Anexa nr.2 la
HCL. nr.107 /2015
II. Taxele extrajudiciare de timbru, conform LEGII NR. 117/1999 cu modificările şi
completările ulterioare
Capitolul I.
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele
eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor
Nr.crt. Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii
prestate de unele instituţii publice
Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale,
de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat,
care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite
1
situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte
înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor
acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai
mare, inclusiv certificatele de atestare fiscala
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de
animal:
2
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra
animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
3
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor
4
certificate medicale folosite în justiţie
5
Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui
6
şi sexului
7
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor
8
de stare civilă întocmite de autorităţile străine
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare
9
civilă
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute,
10
sustrase, distruse sau deteriorate
CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi
înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor
de vânătoare şi de pescuit
Acte de identitate:
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţeni
români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru
cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea
1
menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor
români.
b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale
persoanelor fără cetăţenie

NIVELUL
incepand cu 01.01.2016

lei

2

X
2
2
X
2
5
2
2
15
2
2
2
2

X

5

6

2
3
4

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor
date din registrul permanent evidenta a populatiei
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

Abrogat prin OUG nr.70/2009
3
2

CAPITOLUL III. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii
permiselor de conducere
1 Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de
X
autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
6
subcategoria A,A1,B,B1 SI B+E
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând
uneia
dintre
categoriile
sau
subcategoriile
C,C1,
28
TR,D,D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E,TB,TV
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum şi a
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleaşi
2
84
categorii a permisuluid e conducere, precum şi pentru persoanele care nu au
absolvit o şcoală de conducători de 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:
X
a) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată de până la 3.500 kg,
1
60
inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg
145
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
2
9
neînmatriculate permanent sau temporar
3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor
414
CAPITOLUL IV^1
Taxă pentru furnizare date
Înregistrarea cetăţenilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date
din Registrul national de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional
de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din
1
registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de
5
coducere şi certificatelor de înmatriculare.
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în
1 baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
15 lei
1
completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere
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Anexa nr. 3
la H.C.L nr.107/2015
LISTA FACILITĂŢILOR FISCALE ACORDATE
CONTRIBUABILILOR DIN MUNICIPIUL OLTENITA
PENTRU IMPOZITELE şi TAXELE LOCALE DATORATE DE
ACEŞTIA ÎN ANUL 2016
I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI

A. Scutiri acordate prin efectul legii :
Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:
a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale,
cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în
relaţie cu persoane juridice de drept public;
b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în
folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea
proprie a acestora;
c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu
scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu
caracter umanitar, social şi cultural;
d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute
oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor
folosite pentru activităţi economice;
e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular,
autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor
pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel
cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;
g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive
naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,
oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi
clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi
tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt
folosite pentru alte activităţi economice;
l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate
de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea
legislaţiei în materia ajutorului de stat;
o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri
şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite
pentru alte activităţi economice;
p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea
meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi

urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările
ulterioare;
q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi
economice;
r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a
văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.
1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate
ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav
sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai
minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din
România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în
administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor
care sunt folosite pentru activităţi economice;
v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi
administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a
Registrelor Naţionale Notariale;
w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie.
B Consiliul local hotăraste să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri
datorate pentru următoarele clădiri:
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice,
muzee ori case memoriale;
b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate
în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate;
c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi
întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea
de interes public;
g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999
privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine
afectaţiunea de interes public;
h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă,
realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea
investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării
clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;
i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a
anului în care s-a produs evenimentul;
j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi
completările ulterioare;

k) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de
ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
l) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative
agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de
legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform lit.B, se aplică începând
cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
II. IMPOZITUL si TAXA PE TEREN
A. Scutiri acordate prin efectul legii :
Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:
a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement;
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în
folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea
proprie a acestora;
c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine,
dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social
şi cultural;
d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi
componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi
economice;
e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular,
autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru
activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor
pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel
cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente
infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora,
precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de
folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;
i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor,
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de
protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel
printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează
ameliorarea acestora;
k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau
silvicultură;
l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale
administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de
siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând
zone de siguranţă;
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale
metroului;
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea
legislaţiei în materia ajutorului de stat;
p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate
de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite
pentru activităţi economice;
r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a
văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute
la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de
invaliditate;
u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi
administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a
Registrelor Naţionale Notariale;
w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează
procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de
ani;
x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;
y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din
România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în
administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor
care sunt folosite pentru activităţi economice.
B Consiliul local hotăraste să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren
datorate pentru:
a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes
public;
b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi
întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop
lucrativ;
g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;
h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi
completările ulterioare;
i) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;
j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul
minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;
k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de
ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
p) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate;
q) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate;
r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării
cercetărilor.
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin.B, se aplică începând
cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

III. IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
A. Scutiri acordate prin efectul legii :
Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de
război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la
alegerea contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau
accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau
coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor
încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din
Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin.
(1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
e) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
f) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport
public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi,
dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;
g) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
h) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
j) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
k) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul
de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter
umanitar, social şi cultural;
l) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii
sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire,
activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap,
persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
m) autovehiculele acţionate electric;
n) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu
al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
o) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI
A AUTORIZATIILOR
A. Scutiri acordate prin efectul legii
Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:
a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război
sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din
Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-anexă;
d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau
reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional,
judeţean sau local;
f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie
publică;

g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform
legii;
h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o
instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie
înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de
cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie
care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură
găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie
socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane
aflate în dificultate, în condiţiile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.
B. Consiliul local hotăraste să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a
monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează,
integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor
istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii
imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în
documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;
c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea
riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se
desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării
operaţiunilor respective.
V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA ŞI
PUBLICITATE
A. Scutiri acordate prin efectul legii
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 care închiriază
panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 din
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal fiind plătită de această ultimă persoană.
3 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile
sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.
4 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de
identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte
informaţii de utilitate publică şi educaţionale.
5 Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul
efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi
publicitate.
VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

VII. TAXE SPECIALE
Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite
conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi
economice;
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi
ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate
care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare
şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru
alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
f) reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I
de invaliditate.
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