Anexa nr.1 la HCL nr.12/11.07.2012

TABLOUL

CU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE, TAXELE LOCALE ŞI AMENZILE, STABILITE ÎN SUME FIXE
SAU COTE PROCENTALE PENTRU ANUL 2013
CAPITOLUL I – CODUL FISCAL – TITLUL IX – IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Valorile impozabile prevăzute la art.251 alin. (3), impozitele şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei şi care se indexează / ajustează anual, în condiţiile
art.292 şi respectiv art.295 alin.(12) , precum şi amenzile care se actualizează potrivit art.294 alin.(7)

I.LEGEA NR.571/2004 privind Codul fiscal
CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
A. Persoane fizice
VALORILE IMPOZABILE
Pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art.251 alin.(3)
Valoarea impozabilă
- lei/mp
Tipul clădirii

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

Cu instalaţii de apă, canalizare,
electrice şi încălzire (condiţii
cumulative)
NIVELURILE
NIVELURILE
EXISTENTE ÎN
APROBATE
ANUL 2012
PENTRU
ANUL 2013
806
806

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice
sau încălzire
NIVELURILE
EXISTENTE
ÎN ANUL
2012
478

NIVELURILE APROBATE
PENTRU ANUL 2013

478

219

219

137

137

137

137

123

123

82

82

54

54

75% din suma care s-ar aplica
clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica
clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii
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Art.251
(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăsurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabel.
(4) Suprafaţa construită desfăsurată 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.
(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin.(3) cu
coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Zona în cadrul
Rangul localităţii
localităţii
0
I
II
III
IV
V
A
2,60
2,50 2,40 2,30 1,10
1,05
B
2,50
2,40 2,30 1,10 1,05
1,00
C
2,40
2,30 1,10 1,05 1,00
0,95
D
2,30
1,10 1,05 1,00 0,95
0,90
Având în vedere faptul că localitatea Rieni este sat de rangul IV şi satele Sudrigiu, Ghighiseni, Valea de Jos, Petrileni de rangul V, se vor aplica ceficienţii
corespunzători.
(6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin.(5) se reduce cu 0,10.
(7) Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 20% bpentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă(mai veche de anul 1960 exclusiv);
b)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 (între 1960-1980 exclusiv).
(8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăseste 150 metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri
pătraţi sau fracţiune din aceştia.
În cazul clădirii la care au fost 0executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează,
astfel ca acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.
Art.252
(1) Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri,majorat după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu:
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu:
c) cu 300% pentru a treia clădire si urmatoarele în afara celei de la adresa de domiciliu:
Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădirii dobândite prin succesiune legală.
(2) În cazul deţinerii a doua sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost
dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
(3) Persoanele fizice prevăzute la alin.(1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la ccompartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza
cărora îşi au domiciliul , precum şi cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora.
Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
COTE APROBATE PENTRU ANUL 2013
B. PERSOANE JURIDICE
Cota aplicată asupra valorii de inventar a clădirii (%)
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Art.253 alin.(2) –cota de impozit stabilită prin HCL
În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea
cotei de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.
Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local si poate fi cuprinsă
între 0,25 % şi 1,50% inclusiv.
Art.253 alin.(6) – cota de impozit stabilită prin HCL
„ (6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se
stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti între:
a) 10% si 20% pentru clădirile care nu a fost reevaluate în ultimii 3
ani anteriori anului fiscal de referinţă;
b) 30% si 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5
ani anteriori anului fiscal de referinţă.”

0,25%

10%
30%

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ – teritoriale, concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
Art.254 alin (5) – Orice persoană care dobândeste, construieste sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale în a cărei raza de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii.
Art.254 alin. (7) – Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate
asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale,cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativteritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii
următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale.
Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
A. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art.258 alin.(2)
- lei/ha Zona în cadrul
NIVELURILE EXISTENTE ÎN ANUL 2012
NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL 2013
localităţii
Nivelul impozitului, aferent Nivelul impozitului, aferent Nivelul impozitului, aferent Nivelul impozitului, aferent
localităţii de rang IV
localităţii de rang V
localităţii de rang IV
localităţii de rang V
A
766
613
766
613
B
613
460
613
460
C
460
306
460
306
D
300
153
300
153
B.IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE
TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art.258 alin.(4)
- lei/ha -
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Nr.
Crt.

Zona
Categoria
folosinţă

NIVELUL
de

Zona A
Nivel
existent în
anul 2012

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

7.
8.
9.

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren
cu
vegetaţie
forestieră
Teren cu ape
Drumuri
şi
căi
ferate
Neproductiv

Zona B
Nivel
existent în
anul 2012

24
18
18
40
46
24

Nivel
aprobat
pentru anul
2013
24
18
18
40
46
24

13
X

x

Zona C
Nivel
existent în
anul 2012

18
16
16
30
40
18

Nivel
aprobat
pentru anul
2013
18
16
16
30
40
18

13
X

11
X

x

x

Zona D
Nivel
existent în
anul 2012

16
13
13
24
30
16

Nivel
aprobat
pentru anul
2013
16
13
13
24
30
16

13
11
11
16
24
13

Nivel
aprobat
pentru anul
2013
13
11
11
16
24
13

11
X

7
X

7
X

X
X

X
X

x

x

x

x

x

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

Coeficientul de corecţie

O
8,00
I
5,00
II
4,00
III
3,00
IV
1,10
V
1,00
Având în vedere faptul că localitatea Rieni este sat de rangul IV şi satele Sudrigiu, Ghighiseni, Valea de Jos, Petrileni de rangul V, se vor aplica ceficienţii
corespunzători.
Încadrarea terenurilor în categoriile de folosinţă din tabelul de mai sus se va face numai în baza documentelor justificative prezentate de contribuabili, respectiv extras de carte
funciară valabil (actualizat) cu poziţii distincte pentru terenurile din alte categorii de folosinţă decât cele cu construcţii, situate în intravilanul comunei Rieni.
(7) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se
pot face numai pe baza de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia , a unui membru major al gospodăriei,
potrivit normelor prevăzute la art.293, sub sancţiunea nulităţii.
Art.258 alin.(5^1)
Ca excepţie de la prevederile alin.(2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin.(4) şi art.287 alin.(1) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele
condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din deşfăsurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
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În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ teritoriale, datorat de contribuabilul persoană juridică se calculează conform alin.(2)impozit pe teren amplasat în intravilan, teren cu construcţii.
NOTĂ :
În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan, pentru a nu majora sau diminua , după caz, nivelurile respective ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma
conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de
faptul că 1 mp = 0,0001 ha.
Îcepând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ – teritoriale, concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, se stabileste taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după
caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

Art.258 alin.(6)

C. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
- lei/ha Categoria de folosinţă

NIVELURILE
EXISTENTE ÎN ANUL
2012
22
39
19
19
43
X
43
X
10
X
2
24
X
x

NIVELURILE
APROBATE ÎN ANUL
2013
22
39
19
19
43
X
43
X
10
X
2
24
X
x

1. Teren cu construcţii
2. Arabil
3. Păşune
4. Făneaţă
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.5.1
5.1 Vie până la intrarea pe rod
6. Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.6.1
6.1 Livada până la intrarea pe rod
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr.crt.7.1
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie
8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
8.1. Teren cu amenajări piscicole
9. Drumuri şi căi ferate
10. Teren neproductiv
NOTA:
În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de
mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art.251 alin. (5)* astfel:
Zona în cadrul
Rangul localităţii
localităţii
0
I
II
III
IV
V
A
2,60
2,50 2,40 2,30 1,10
1,05
B
2,50
2,40 2,30 1,10 1,05
1,00
C
2,40
2,30 1,10 1,05 1,00
0,95
D
2,30
1,10 1,05 1,00 0,95
0,90
Având în vedere faptul că localitatea Rieni este sat de rangul IV şi satele Sudrigiu, Ghighiseni, Valea de Jos, Petrileni de rangul V, se vor aplica coeficienţii
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corespunzători.
Art.258 alin(7) - Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei
de folosinţă se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia , a unui membru major al
gospodăriei, potrivit normelor prevăzute la art.293, sub sancţiunea nulităţii
Art.258 alin(8) - Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din
măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care
corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din luvrările tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum
şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate
lucrarea respectivă, ca anexa la declaraţia fiscală.
Art.258 alin. (6^1) – Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate
asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale,cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativteritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii
următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale.
Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.263, alin.(2)

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
Mijloc de transport

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la
1600 cmc inclusiv
2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cmc inclusiv
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc
6. Autobuze, autocare, microbuze
7.Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone
8.Tractoare înmatriculate
Art.263 alin.(4)*

Valoarea impozitului
- lei/200cmc sau fracţiune NIVELURILE EXISTENTE ÎN
NIVELURILE APROBATE
ANUL 2012
PENTRU ANUL 2013
8
8
18
72
144
290
24
30
18

18
72
144
290
24
30
18

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone

Numărul axelor şi masa totală
maximă autorizată

Impozitul
( în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
Alte sisteme
Cu sistem de suspensie
De suspensie
Pneumatica sau
Pentru axele motoare
Echivalentele
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Vehicule cu două axe

I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
5
6
7
III
1
2
3
4
5
6

Masa de cel puţin de 12 tone,
dar mai mica de 13 tone
Masa de cel puţin de 13 tone,
dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin de 14 tone,
dar mai mică de 15 tone
Masa de cel puţin de 15 tone,
dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone
Vehicule cu trei axe
Masa de cel puţin de 15 tone,
dar mai mică de 17 tone
Masa de cel puţin de 17 tone, dar
mai mică de 19 tone
Masa de cel puţin de 19 tone,
dar mai mică de 21 tone
Masa de cel puţin de 21 tone,
dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin de 23 tone,
dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin de 25 tone,
dar mai mică de 26 tone
Masa de cel putin 26 tone
Vehicule cu patru axe
Masa de cel puţin de 23 tone,
dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin de 25 tone, dar
mai mică de 27 tone
Masa de cel puţin de 27 tone,
dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin de 29 tone,
dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin de 31 tone,
dar mai mică de 32 tone
Masa de cel puţin 32 tone

recunoscute
Nivel
aprobat
2012
2013
0
0

Nivel 2012
133

Aprobat
2013
133

133

133

367

367

367

367

517

517

517

517

1169

1169

517
Nivel
2012
133

517
aprobat
2013
133

1169
Nivel 2012
231

1169
aprobat
2013
231

231

231

474

474

474

474

615

615

615

615

947

947

947

947

1472

1472

947

947

1472

1472

947
Nivel
2012
615

947

1472
Nivel 2012

1472
2013

2013
615

623

623

623

623

973

973

973

973

1545

1545

1545

1545

2291

2291

1545

1545

2291

2291

1545

1545

2291

2291

Art.263 alin(5)* In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau
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mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

Numărul axelor şi masa totală
maximă autorizată

I

Vehicule cu 2+1axe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

II

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

Vehicule cu 2+2 axe
1
2
3
4
5

Masa
dar
Masa
dar
Masa
dar
Masa
dar
Masa
dar

de cel puţin de 23 tone,
mai mică de 25 tone
de cel puţin de 25 tone,
mai mică de 26 tone
de cel puţin de 26 tone,
mai mică de 28 tone
de cel puţin de 28 tone,
mai mică de 29 tone
de cel puţin de 29 tone,
mai mică de 31 tone

Impozitul
( în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
Alte sisteme
Cu sistem de suspensie
De suspensie
Pneumatica sau
Pentru axele motoare
Echivalentele
recunoscute
Nivel
Nivel 2012
2013
2012
2013
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

60

60

60

60

137

137

137

137

320

320

320

320

414

414

414

414

747

747

747

747

1310

1310

747

747

1310

1310

Nivel
2012
128

2013
128

299

2013
299

299

299

491

491

491

491

721

721

721

721

871

871

871

871

1429

1429

Nivel 2012

8

6
7
8
9
III
1
2
3
IV
1
2
3
4
V
1
2
3
4

Masa de cel puţin de 31 tone,
dar mai mică de 33 tone
Masa de cel puţin de 33 tone,
dar mai mică de 36 tone
Masa de cel puţin de 36 tone,
dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin de 38 tone
Vehicule cu 2+3 axe

1429

1429

1984

1984

1984

1984

3012

3012

1984

1984

3012

3012

1984
Nivel
2012
1579

1984

3012
Nivel 2012

3012

2013
1579

2197

2013
2197

2197

2197

2986

2986

Masa de cel puţin 40 tone

2197

2197

2986

2986

Vehicule cu 3+2 axe

Nivel
2012
1395

2013
1395

1937

2013
1937

1937

1937

2679

2679

2679

2679

3963

3963

2679
Nivel
2012
794

2679

3963
Nivel 2012

3963

2013
794

960

2013
960

960

960

1434

1434

1434

1434

2283

2283

1434

1434

2283

2283

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

Masa de cel puţin de 36 tone,
dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin de 38 tone,
dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin de 40 tone,
dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone
Vehicule cu 3+3 axe
Masa de cel puţin de 36 tone,
dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin de 38 tone,
dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin de 40 tone,
dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

Nivel 2012

Art.263 alin.(6)

Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizată
IMPOZIT
NIVELURILE EXISTENTE ÎN ANUL
2012
8
Până la o tonă, inclusiv
29
Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
45
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

- lei NIVELURILE APROBATE PE ANUL
2013
8
29
45

9

Peste 5 tone

55

55

CAPITOLUL V
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art.267 alin. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul NIVELURILE EXISTENTE ÎN NIVELURILE
APROBATE
urban
ANUL 2012
-leiPENTRU PENTRU ANUL 2013 lei
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 mp, inclusiv
5
5
b) între 151 şi 250 mp, inclusiv
6
6
c) între 251 şi 500 mp, inclusiv
8
8
d) între 501 şi 750 mp, inclusiv
10
10
e) între 751 şi 1000 mp, inclusiv
12
12
f) peste 1000 mp
12 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp 12 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp
care depăşeşte 1000 mp
care depăşeşte 1000 mp
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire 0,5%din valoarea autorizată a lucrării 0,5%din valoarea autorizată a
care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexa la locuinţă
lucrării
Art.267 alin.(4)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări
7 lei pentru fiecare mp afectat
7 lei, pentru fiecare mp afectat
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de 3% din valoarea autorizată lucrărilor 3% din valoarea autorizată
organizare de santier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt de organizare de santier
lucrărilor de organizare de santier
incluse în altă autorizaţie de construire
7 lei, pentru fiecare mp de suprafaţă 7 lei, pentru fiecare mp de
Art.267 alin.(7)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, ocupată de construcţie
suprafaţă ocupată de construcţie
cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi
pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru o altă 0,1% din valoarea autorizată 0,1% din valoarea autorizată
lucrărilor de construcţie, inclusiv lucrărilor de construcţie, inclusiv
construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentei anexe
instalaţiile aferente
instalaţiile aferente
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a 0,1% din valoarea impozabilă a 0,1% din valoarea impozabilă a
acestora **
unei construcţii.
acestora **
11 lei, pentru fiecare racord
Art.267 alin.(11)
11 lei, pentru fiecare racord
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
13 lei
Art.267 alin.(12)
13 lei
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism
şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate
din cadrul consiliului judeţean
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NOTĂ:
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin.(1).
* Valoarea autorizată a lucrării este valoarea declarată, reală a lucrării, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, regularizarea făcându-se la terminarea lucrării.
Pentru persoanele fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mică decât valoarea determinată potrivit anexei nr.1, partea I,cap I,lit.A,
regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate.
** Valoarea impozabilă este valoarea de inventar actualizată, din evidenţa contabilă(în cazul persoanelor juridice), respectiv valorile pe metru pătrat din Anexa nr.1, partea I,
cap.I, lit.A(în cazul persoanelor fizice).
Pentru taxele prevăzute în prezenta anexă, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli :
a) – taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;
b) – în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut
autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;
c) – până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
d) – până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă,
trebuie plătită oricesumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administratiei publice
locale.

În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea
impozabilă a clădirii, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Art.268 alin.(1)

Taxa anuală pentru eliberarea unor autorizaţii pentru desfăsurarea unei activităţi economice:
NIVELURILE EXISTENTE ÎN
ANUL 2012

a) pentru meseriasi si cărăusi *
b) pentru cazane de fabricat rachiu
c) pentru liber profesionişti**
d) pentru mori, prese de ulei si darace
e) pentru activităţi de proiectare
f) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus ***

Art.268 alin.(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare

Art.268 alin.(4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător
Art.268 alin.(5) Comercianţii a căror activitate se desfăsoară potrivit Clasificării
activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr.656/1997, cu modificările ulterioare , datorează bugetului local al comunei,
oraşului sau municipiului , după caz, în a cărui raza administrativ teritorială se
află amplasată unitatea sau standul de comercializare, o taxă pentru eliberarea /
vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăsurarea activităţii de alimentaţie publică

13
19
31
61
67
67
NIVELURILE EXISTENTE ÎN
ANUL 2012
-lei pentru fiecare mp sau fracţiune
de mp
17 lei
NIVELURILE EXISTENTE ÎN
ANUL 2012
69 lei
400 lei

NIVELURILE
APROBATE
PENTRU ANUL 2013
13
19
31
61
67
67
NIVELURILE
APROBATE
PENTRU ANUL 2013
-lei pentru fiecare mp sau fracţiune
de mp
17 lei
NIVELURILE
E
PENTRU
ANUL 2013
69 lei
400 lei
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, stabilită de către consiliile locale după cum urmează :

Art.271 alin. (2)

Art.275 alin. (2)

Art. 294 alin. (3)

Art. 294 alin. (6)

CAPITOLUL VI
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Taxa pentru afisaj în scop de reclamă şi NIVELURILE EXISTENTE ÎN NIVELURILE
APROBATE
ANUL 2012
publicitate :
PENTRU ANUL 2013
Lei/mp sau fracţiune de mp
Lei/mp sau fracţiune de mp
a) în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana
28
28
derulează o activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afisaj sa structură de
20
20
afisaj pentru reclamă şi publicitate

CAPITOLUL VII
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
NIVELURILE
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
ANUL 2012
Lei/mp
a) în cazul videotecilor
b) în cazul discotecilor : de până la 200 mp inclusiv
de peste 200 mp

EXISTENTE ÎN

2
3
3

NIVELURILE
APROBATE
PENTRU ANUL 2013
Lei/mp
2
3
3

CAPITOLUL VIII
SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Contavenţia prevăzută la alin.(2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la lit. b) –d) cu amendă de
la 240 de lei la 600 de lei
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(6) În cazul persoanelor 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 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la lit.b) –d) cu
amenda de la 960 lei la 2400 lei

CAPITOLUL IX
TAXE SPECIALE
Art.282 alin(1). Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale , judeţene şi Consiliul General al Municipiului
Bucuresti, după caz, pot adopta taxe speciale.
NIVELURILE E PENTRU
I
ANUL 2013
1.Taxe pentru organizare nunţi în căminele culturale după cum urmează :
Localitatea :GHIGHISENI, PETRILENI
1000 lei
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2.

RIENI, SUDRIGIU, VALEA DE JOS
Taxa veselă înmormântare

300 lei
100 lei

II.
Taxa pentru închirierea terenului de fotbal în localitatea Ghighişeni, Valea de Jos
III.
Taxa inchiriere sala de sport Petrileni
IV.
Taxa de racordare la reteaua de canalizare

40 lei/oră
40 lei/ora
100 lei/pt.fiecare
racordare/gospodarie

CAPITOLUL X
ALTE TAXE LOCALE
Art.283
I.
Taxa comerţ stradal
II.
Taxa pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza Comunei Rieni, pentru care nu
există obligaţia înmatriculării, după cum urmează :
- Mopede
- Remorci după tractor, căruţe
- Tractoare, excavatoare, buldoexcavatoare
NOTĂ: La înmatriculare, la această taxă se va adăuga contravaloarea plăcuţei de înregistrare si certificatul de înregistrare.

Nr
crt

15 lei/zi

50 lei/an
10 lei/an
100 lei/an

II. LEGEA NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare
Extras din norma juridică
- lei -

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţenesti, Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
NIVELURILE
NIVELURILE
E
EXISTENTE ÎN ANUL PENTRU ANUL 2013
2012
Lei/mp/zi
Lei/mp/zi
1
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
2
3
anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se
atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă
extrajudiciară de timbru mai mare
Eliberare certificate de atestare fiscală
4
5
2
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal :
x
x
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Anexa nr.2 la HCL nr.12/11.07.2012

Regulament
privind procedurile de acordare de facilitati fiscale de scutire sau reducere la plata
impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pentru persoanele fizice cu venituri
mici
Art.1. Persoanele fizice cu venituri mici, care beneficiaza de facilitati fiscale
de reducere sau scutire la plata impozitului pe cladiri si teren, pentru proprietatea situata la adresa de
domiciliu, pe baza de cerere sunt :
a. minorii, mostenitori ai unor imobile, aflati sub tutela, plasament familial, încredintare;
b. persoanele fizice care într-un an beneficiaza numai de: îndemnizatie de somaj si/sau ajutor social,
alocatie de sprijin;
c. persoanele singure pensionate pentru limita de vârsta sau care apartin
unor familii cu venituri mici, care se încadreaza în prevederile Legii nr.416/2001 si care gospodaresc
proprietatea detinuta la adresa de domiciliu.
Art.2. Persoanele fizice enumerate la art.1 beneficiaza de urmatoarele facilitati fiscale:
-scutirea de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren în procent de 100% în cazul unor
venituri nete totale pe proprietate mai mici de limita
stabilita pentru venitul minim garantat, conform Legii nr.416/2001, ajutorul social sau alocatia de
sprijin ;
-reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren în cazul unor venituri nete totale pe
proprietate situate între venitul minim garantat,
conform Legii nr.416/2001, ajutorul social sau alocatia de sprijin si salariul minim brut pe tara.
Scutirea sau reducerea la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren se acorda numai pentru
cladirea sau terenul situat la adresa de domiciliu a solicitantului, doar atâta timp cât exista conditiile de
la art.1 din prezenta.
Art. 3. Înlesnirile la plata impozitului pe cladire si a impozitului pe teren se acorda numai pe baza de
cerere scrisa pentru acordare a înlesnirilor la plata
impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local.
Cererea de acordare a facilitatii fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe cladiri si a
impozitului pe teren va cuprinde :
a. elementele de identificare a contribuabilului (nume, prenume, data si locul nasterii, numele si
prenumele parintilor, adresa de domiciliu, seria si nr.actului de identitate, emitentul si data emiterii, cod
numeric personal, etc.);
b. sumele datorate sau neachitate la bugetul local,
constând în impozit pe cladiri si impozit pe teren, inclusiv majorarile de întârziere, dobânzile si
penalitatile datorate pentru neplata la termen ;
c. perioada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate, precum si data scadentei acestora ;
d. natura facilitatii fiscale solicitate si o succinta prezentare a cauzelor ce au dus la imposibilitatea de
plata a debitelor pentru care se solicita înlesnirea ;
Art. 4. Cererea de acordare a înlesnirilor la plata impozitului pe cladiri sia impozitului pe teren,
împreuna cu documentele prevazute la alin. 2 se constituie într-un dosar care se depune de catre debitor
la Serviciul Impozite si Taxe Locale (I.T.L.), din cadrul Primariei comunei Rieni. Documentele
necesare scutirii sau reducerii de impozit pe cladiri sau teren sunt :
a. acte autentice, sau copii autentificate dupa acestea, ce fac dovada proprietatii (contract de vânzarecumparare, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, extras de carte funciara având o vechime mai
mica de 30 de zile , etc.) ;

b. copie dupa actul de identitate ;
c. declaratie pe proprie raspundere privind venitul net realizat, potrivit modelului din Legea
nr.416/2001 ;
d. dovada de la Serviciul stare civila si autoritate tutelara din cadrul Primariei
comunei Rieni – în cazul persoanelor minore sub tutela, plasament familial, întretinere ;
e. adeverinta privind încadrarea în conditiile legii nr.416/2001 eliberata de Serviciul Public de
Asistenta Sociala (SPAS) din subordinea consiliului
local al comunei Rieni – în cazul persoanelor vârstnice cu venituri mici;
f. cupon de pensii(daca este cazul) ;
g. orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii.
Art. 5. Dosarul solicitantului va cuprinde în mod obligatoriu, pe lânga actele si documentele enumerate
mai sus, si urmatoarele :
-rezultatele anchetei sociale efectuate de Serviciul de stare civila si autoritate
tutelara din cadru Primarie comunei Rieni sau de SPAS privind situatia sociala a solicitantului ;
-nota de constatare întocmita de inspectorii ITL cu ocazia depunerii cererii si a verificarii dosarului prin
care se solicita facilitatea fiscala ;
-orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare, de respingere sau de
modificare si completare a cererii ;
-propunerea de solutionare a cererii de acordare a facilitatii fiscale, elaborata de Serviciul impozite si
taxe locale din cadrul Primariei comunei Rieni.
Art. 6. Dosarul complet se înainteaza primarului municipiului, care va întocmi propuneri de aprobare
sau de respingere a cererii de scutire sau de reducere la plata impozitului pe cladiri sau a impozitului pe
teren.
Propunerile vor fi înaintate consiliului local pentru dezbatere, aprobare sau respingere, potrivit
reglementarilor legale.
Art. 7. Termenul de solutionare a dosarului privind cererea de acordare a facilitatii fiscale de scutire sau
reducere la plata impozitului pe cladiri sau a impozitului pe teren, este de 30 de zile de la data
înregistrarii cererii la ITL din cadrul Primariei comunei Rieni.
Art. 8. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe cladiri sia impozitului pe teren aferente anului
fiscal 2012, pot fi solicitate si acordate
atât înaintea executarii silite a debitului, cât si în timpul efectuarii acestuia.
Art. 9. Executarea silita nu va fi pornita sau va fi suspendata, dupa caz, pentru creantele bugetelor
locale de natura impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pentru care au fost stabilite reduceri sau
scutiri la plata prin hotarâri ale consiliului local, de la data comunicarii acestor hotarâri.
Art. 10. Dosarul privind cererea de acordare a facilitatii fiscale de scutire sau de reducere la plata
impozitelor pe cladire si teren, se claseaza daca acesta
nu poate fi întocmit în mod complet, respectiv daca nu cuprinde toate elementele prevazute la art. 2, din
motive imputabile solicitantului, cum ar fi: refuzul de a pune la dispoziie organelor de control
informatiile solicitate,
neprezentarea tuturor documentelor solicitate de compartimentul de specialitate in vederea definitivarii
dosarului, etc. Clasarea si motivele acesteia vor fi comunicate în scris solicitantului in termen de 10 zile
de la clasarea dosarului.
Art.11. Facilitatile fiscale prevazute de prezentul regulament se pot acorda persoanelor solicitante ,
îndreptatite, numai pentru proprietatea (cladire si
teren aferent, sau cote parti din acestea) situata la adresa de domiciliu a contribuabilului.
Art.12. De facilitatile fiscale de scutire si reducere la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe
teren, beneficiaza persoanele fizice solicitante,
începând cu data de întâi a lunii urmatoare aprobarii cererii prin hotarâre a consiliului local, pâna la
sfârsitul anului fiscal (31.12.2012), cu conditia
achitarii debitelor restante pe anii anteriori si a majorarilor de întârziere, dobânzilor si penalitatilor
aferente acestora.

Anexa nr. 3 la HCL nr.12/11.07.2012

LISTA FACILITATILOR FISCALE ACORDATE
CONTRIBUABILILOR DIN COMUNA RIENI
PENTRU IMPOZITELE si TAXELE LOCALE DATORATE DE
ACESTIA ÎN ANUL 2013
I. IMPOZITUL PE CLADIRI
PERSOANE FIZICE:
ART. 284
Alin (13) Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice daca:
a) cladirea este o locuinta noua, realizata în conditiile Legii locuintei nr.114/1996, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,sau
b) cladirea este realizata pe baza de credite, în conformitate cu
Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 , privind stimularea investitiilor
pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte,aprobatasi modificata prin Legea nr.
82/1995,cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 284
Nu se supun impozitului pe cladiri acele cladiri care sunt situate la adresa de
domiciliu a urmatorilor contribuabili:
Alin (1) :
a) veteranii de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu
începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în
prizonieri,republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în alte legi.
Alin(2) : Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit.
b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei
fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la
victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.
Alin(3) :vaduvelor de razboi sivaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.
Alin(4) : persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în
gradul I de invaliditate
Alin(9) : persoanele fizice române care reabiliteaza
sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin în proprietate, în conditiile Ordonantei
Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea
economisirii energiei termice, aprobata
cu modificari prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru
aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru
reabilitarea termica, precum si de taxele pentru eliberarea autorizatiei de
construire pentru lucrarile de reabilitare termica.
Art. 249
Alin (3) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, dupa caz, persoanelor juridice,
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se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, în conditii similare impozitului pe cladiri.
ART. 250
Alin (1) Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt, dupa cum urmeaza:
1.cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a
oricaror institutii publice, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
2.cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee
ori case memoriale, indiferent de titularul
dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati
economice;
3.cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinând cultelor religioase recunoscute
oficial în România si componentelor locale ale acestora, cu exceptia încaperilor care sunt folosite
pentru activitati economice;
4.cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de învatamânt de stat, confesional sau
particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori
acreditate, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
5.cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati
economice;
6.cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, statiilor si
posturilor de transformare, precum si statiilor
de conexiuni;
7.cladirile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome «Administratia
Patrimoniului Protocolului de Stat», cu exceptia
încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
8.cladirile funerare din
cimitire si crematorii; 9.cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
10.cladirile 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, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia încaperilor care sunt folosite
pentru activitati economice;
12. cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase
din România, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind
restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinând minoritatilor
nationale din România, republicata;
14. cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,
oceanografice, de îmbunatatiri funciare si de interventii
la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si
statiilor de pompare aferente canalelor, cu
exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
15.cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri
si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia încaperilor care sunt folosite
pentru alte activitati economice;
16. constructiile speciale situate în subteran,indiferent de folosinta acestora si turnurile de extractie;
17. cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri
si/sau patule pentru depozitarea si conservarea
cerealelor, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
18. cladirile trecute în proprietatea statului sau a unitatilor administrativteritoriale
2

în lipsa de mostenitori legali sau testamentari;
19.cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit
hotarârii consiliului local.
ART. 284
Alin (9) : Persoanele juridice române care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe
care le detin în proprietate, în conditiile
Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si
stimularea economisirii energiei termice,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste cladiri pe
perioada de rambursare a creditului
obtinut pentru reabilitarea termica, precum si de taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire
pentru lucrarile de reabilitare termica.
ART. 285
Alin. (1) :
(a) Oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si
Tineretului, cu exceptia incintelor
folosite pentru activitati economice;
(b) Fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta
institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
(c) Organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale în unitati specializate
care asigura gazduire, îngrijire sociala simedicala,asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare
si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru
alte persoane aflate în dificultate, în conditiile legii.
Alin. (2) : Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru acele cladiri si terenul aferent detinute de
personae juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru
prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5luni pe durata unui an calendaristic.
Alin. (3) : Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru cladirile nou construite detinute de cooperatiile
de consum sau mestesugaresti, dar numai
pentru primii 5 ani de la data achizitiei cladirii.
Art.285^1 Elementele infrastructurii feroviare publice sunt scutite de la plata
impozitului pe cladiri.
ART. 286
(6) Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si
a impozitului pe teren, datorata de catre persoanele juridice în conditiile elaborarii unor scheme de
ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regionalasi în conditiile îndeplinirii dispozitiilor prevazute
de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind
procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
137/2007.
II. IMPOZITUL si TAXA PE TEREN PERSOANE FIZICE:
ART. 257
Alin (1 )Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:
a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;
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h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât dureaza
ameliorarea acestuia;
i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau
silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite
pentru activitatile de aparare împotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care
contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite în lege, precum si
terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, încadrate astfel printr-o hotarâre a consiliului local,în
masura în care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
Terenurile arabile situate in extravilan, in suprafata de pâna la 5 ha apartinand veteranilor de razboi,
vaduvelor de razboi, precum si vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi,
ART. 284
Terenurile apartinând urmatoarelor categorii de contribuabili:
Alin.(1) :
a) veteranii de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor
deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si în alte legi.
Alin.(2) :persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea
recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din
decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004,
Alin.(3) : vaduvelor de razboi sivaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.
Alin.(4) : persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.
Persoane fizice care au primit din partea Consiliului Local , titlul de CETATEAN DE ONOARE,
pentru terenul aferent cladirii de domiciliu.
PERSOANE JURIDICE:
ART. 257
(1) Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:
a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;
b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate
juridica;
c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
d) orice teren al unei institutii de învatamântpreuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau
acreditata;
e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut în patrimoniul autoritatilor
locale;
f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor
folosite pentru activitati economice;
g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii
publice,aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând
suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;
h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru
perioada cât dureaza ameliorarea acestuia;
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i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau
silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite
pentru activitatile de aparare împotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care
contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite în lege, precum si
terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, încadrate astfel printr-o hotarâre a consiliului local,în
masura în care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii
portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente lucrarilor de
îmbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul
judetean
de cadastru si publicitate imobiliara;
k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale
administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România -S.A., zonele de
siguranta a acestora,
precum si terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranta.
l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unitatilor administrativteritoriale în lipsa de
mostenitori legali sau testamentari;
n) terenurile aferente cladirilor prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 6 si 7, cu exceptia celor folosite
pentru activitati economice.
o) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care
proprietarul este obligat sa mentina
afectatiunea de interes public;
ART. 285
a)oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului
Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta institutii
de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni
cu caracter umanitar, social si cultural;
c) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea si functionarea caminelor de batrâni
si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii
(2) Impozitul pe teren se reduce cu 50% pentru acele cladiri si terenul aferent detinute de persoane
juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea
de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.
(3) Terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum si terenurile
destinate acestui scop, sunt scutite de la plata
impozitului pe teren
(4) Nu se datoreaza impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Nationala a
Padurilor -Romsilva, cu exceptia celor folosite în scop economic.
ART. 286
Alin (6) Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la
plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorata de catre
persoanele juridice în conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat
având ca obiectiv dezvoltarea regionalasi în conditiile îndeplinirii dispozitiilor prevazute de Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat,
aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
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III. IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
PERSOANE FIZICE:
ART. 262
(1) Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:
a)autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap
locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;
e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 284
Alin.(1) : a) veteranii de razboi; b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu
începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în alte legi.
Alin.(2) :persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de
eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr.
341/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004,
Persoane fizice care au primit din partea Consiliului Local al comunei Rieni, titlul de CETATEAN DE
ONOARE, pentru un singur mijloc de transport la alegere.
PERSOANE JURIDICE:
ART. 262
Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:
a) mijloacele de transport ale institutiilor publice;
b) 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 localitati, daca tariful de transport este
stabilit în conditii de transport public.
c) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 285 Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica:
a)oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului
Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta institutii
de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni
cu caracter umanitar, social si cultural;
c)organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea si
functionarea caminelor de batrâni si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii
IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA
AUTORIZATIILOR PERSOANE FIZICE:

CERTIFICATELOR,

AVIZELOR

si

A

ART. 284
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor nu se aplica pentru:
Alin.(1) :
a)veteranii de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de
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dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în alte legi.
Alin.(2) :persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de
eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr.
341/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004,
PERSOANE JURIDICE:
ART. 269
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datoreaza pentru:
a) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de cult sau constructie anexa;
b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea
infrastructurilor din transporturi care apartin
domeniului public al statului;
c) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru lucrarile de interes public judetean sau
local;
d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie
publica;
e) autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.
ART. 285
a) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si
Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru
activitati economice;
b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta institutii
de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni
cu caracter umanitar, social si cultural;
c) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea si functionarea caminelor de batrâni
si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani
si a copiilor strazii
d) Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum si
terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata
taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.
V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA si PUBLICITATE
PERSOANE JURIDICE:
ART. 272
(1)Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate
nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor când acestea fac reclama unor activitati
economice.
(2)Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care închiriaza
panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte
persoane, în acest caz taxa prevazuta la art. 270 fiind platita de aceasta ultima persoana
(3)Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte
mijloace de reclama si publicitate amplasate în
interiorul cladirilor.
(4)Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a
instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau
marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.
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(5)Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe
mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin
constructia lor, realizarii de reclama si publiVI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

VI. TAXE SPECIALE
PERSOANE FIZICE:
ART. 284
(1) Taxele speciale nu se aplica pentru:
a) veteranii de razboi; b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata
cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor
deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si în alte legi.
PERSOANE JURIDICE:
ART. 285
a) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului
Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru
activitati economice;
b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine,
dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar,
social si cultural;
c)organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea si functionarea caminelor de batrâni si
a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii
IX. ALTE TAXE LOCALE
PERSOANE FIZICE:
ART. 284
Alte taxe locale nu se aplica pentru:
Alin.(1) :
a) veteranii de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata
cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor
deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si în alte legi.
(2) Nu se datoreaza taxa asupra succesiunii, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind
taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata, cu
modificarile ulterioare, daca încheierea procedurii succesorale a fost facuta în termen de un an de la
data decesului autorului bunurilor.
(3) Taxele de timbru prevazute de art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, republicata, cu
modificarile ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de
proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fara constructii, se reduc la jumatate.
PERSOANE JURIDICE:
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