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ACTE NORMATIVE CU PRIVIRE LA TAXELE SI IMPOZITELE LOCALE
Lista privind actele normative prin care au fost instituite irnpozite si taxe locale cu impact
asupra impozitelor si taxelor locale in anul2020

tr Legea nr. 207 120.07 .2015 privind Codul de procedurd fiscald;
tr ll-egea nr.22l din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal PUBLICAT iN: HAONITORUL
OFICIAL nr.688 din 10 septembrie 2015

IELEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal PUBLICAT iN:

MONITORUL OFICIALnr.g2l din23 decembrie 2003
o ORDONANTA URGENTA Nr. 39 din}l aprilie 2010 pentru modificarea si completarea
ordonantei Guvernuluinr.9212003 privind codul de procedura fiscala
o ORDONANTA URGENTA Nr. 59 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr.
57112003 privind Codul fiscal
! n ! E ! IRARE nr. 956 din l9 august 2009 privind nivelurile impozabile, impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul
fiscal 2010
tr EHOTARARE nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii ttr.57112003 privind Codul fiscal PUBLICAT iN: MONITORUL OFICIAL
nr.ll2 din 6 februarie2004
trDORDONANTA rrr. 92 din 24 decembrie 2003 republicata privind Codul de procedura
fiscala PUBLICAT tN: MONITORUL OFICIAL nr. 86J din26 septembrie 2005
trILEGE nr.343 din17 iulie 2006 pentru modificarea si completarca Legii nr. 57112003
privind Codul fiscal PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL m.662 din I august 2006
n EORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor
PUBLICAT tN: MONITORUL OFICIAL Nr. 410 diN 25 iUIiE 2OOI
tr ILEGE nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT N:
MONITORUL OFICIAL nr. 664 din23 idie 2004
n ILEGE nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului
nr. 5912005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a
Legii nr. 34812004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT tN: MONITORUL
OFICIAL nr. 56 din20 ianuaie2006
IILEGE nr.24l din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
PUBLICAT iN: MONITORUL OFICIAL rc. 672 diN27 iUIiE 2OO5
trIHOTARARE nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile in anul fiscal 2007 PUBLICAT iN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din t7
noiembrie 2006
n IORDONANTA DE URGENTA nr. 2l din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr.
57112003 privind Codul fiscal PUBLICAT iN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24
martie2006
tr ILEGE m. 210 din 4 iulie 2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2012005
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9212003 privind Codul de
procedura fiscala PUBLICAT tN: UONITORUL OFICIAL nr. 5g0 din 5 iulie 2005
n DLEGE nr. 163 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
13812004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din I iunie 2005
tr ILEGE nr. 96 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 12312004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr.325 din 18 aprilie 2005
! ILEGE m. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
8312004 peltru modificarea si completarea Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL W.I.O92 diN24 NOiEMbriE 2OO4
n IORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAf iN: MONITORUL

ff.

174 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului w. 9212003
privind Codul de procedura fiscala PUBLICAT iU: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din25
mai2004
! IHOTARARE ff. l5I4 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile
impozabrle, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile in anul fiscal2007
n

ILEGE

lllHotdr6reaConsiliuluiLocalnr.20din 3l.l0.20llprivindstabilireaimpozitelorsitaxelor
locale pe anul 2012in comuna Bradeni,

! nHotdr6rea Consiliului Local nr. 6 din 26.02.2010 privind zonarea suprafetelor din
intravilanul si extravilanul localitatiior componente ale comunei Bradeni, judetul Sibiu,
f1llegea nr.303113.11.2007 pentru modificarea si completarea Legii ru.4411994, privind
veteranii de razbot,
trIORDONANTA DE URGENTA Nr. 106 diN O4IIOI2OOT PUBLICAT iN: UONTTORUL
OFICIAL nr. 7 03 I 18.10.2007,
Ll IORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 1551 2007 pentru modificarea
alin.(4) si (5) ale art.263 din Legea nr.57112003 privind codul fiscal,
! IHOTARAREA DE GUVERN nr. 956 I 2009 privind nivelurile pentlu valorile
impozabile, impozitele gi taxele locale qi alte taxe asimilate acestora, precum gi amenzile
aplicabile incepdnd cu anul fiscal 2010,
tr nORDONANTA DE, URGENTA A GUVERNULUI nr. 591 2OlO pentru modificarea Legii
nr.57112003 privind codul fiscal,
!trHOTARAREA DE GUVERN nr.I347 din 23.12.2010,privind aprobarea nivelurilor
impozitelor pe mijloacele de transport prevdzute la art. 263 alin.(4) $i (5) din Legea
nr.51112003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2011,
! EORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 30 din 31 august 2011 publicatd
in Monitorul Oficial al RomAniei Partea I, Nr. 627102.09.2011, pentru modificarea gi
completarea Legii nr.57112003 privind Codul fiscal, precum gi pentru reglementarea unor
mdsuri fi nanciar-fiscal,
n IORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 125 din 27 decembrie 2011
pentru modificarea qi completarea Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal publicatd in
MONiTORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011,
n !Hotdr'Area Consiliului Local nr. 33 din 29.11.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pe gnul 2073,
nIHOTARAREA DE GUVERN nr. 1309 din27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele qi taxele locale qi alte taxe asimilate acestora, precum gi
amenzile aplicabile incepAnd cu anul 2013 publicatd in MONITORUL OFICIAL nr. 898 din
28 decembrie2072,
ITORDONANTA GUVERNULUI nr. 1 din 09 ianuarie 2013 pentru reglementarea unor
masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale publicatd in MONITORUL
OFICIAL nr. 18 din 09 ianuarie 2013,
nnHotdrArea Consiliului Local nr, 28 din 30.09.201,3 privind modificarea impozitelor si
taxelor locale pentru anul2074,
! trHotdrdrea Consiliului Local w. 24 drn 29 09 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru.2015,
! lHotdrArea Consiliului Local ru. 34 din 31.08 .2015 privind stabilirea rmpozitelor si
taxelor locale pentru anul2016,
:Hotararea Consiliului local ru'. 55/ 18 12 2016 , privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul2017
::Hotararea Consiliului local nr.34l 30 08 2077 , privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2018
Hotararea Consiliului local nr. 341 08 01 2018 , privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul201
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Anexa nr.3 HCL 33 /2019
LISTA FACILITATILOR FISCALE ACORDATE
CONTRIBUABILILOR PENTRU IMPOZITELE SITAXELE LOCALE
DATORATE DE ACESTIA iN ANUL 2O2O

I.IMPOZITUL PE CLADIRI
ART. 456 (I ) N u se dator eazd. inpozitltaxd pe c ldd i ri pentru :
a) clSdirile aflate in proprietatea publicd sau privatl a statului sau a unit6lilor adrninistrativteritoriale, cu exceplia inclperilor folosite pentru activitlJi economice sau agrement, altele dec6t cele
deslTgurate in relalie cu persoane juridice de drept public;
b) clddirile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date ?n administrare
ori in folosinld, dupd caz, instituliilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru
activitatea proprie a acestora;
c) clSdirile aflate in proprietatea fundaliilor infiinlate prin testament constituite, conform legii,
cu scopul de a intretine, dezvolta gi ajuta institu{ii de cultur5 na{ionald, precurn gi de a sustine actiuni
cu caracter urnanitar, social gi cultural,
d) clSdirile care, prin destina{ie, constituie ldcaguri de cult, apa(in6nd cultelor religioase
recunoscute oficial gi asocialiilor religioase, preculn gi componentelor locale ale acestora, cu excep{ia
incdperilor folosite pentru activit6tri economice;
e) cl6dirile funerare din cirnitire qi crematorii;
f) clSdirile utilizate de unitSlile gi instituliile de invS!5m6nt de stat, confesional sau pafticular,
autorizate s5 funclioneze provizoriu ori acreditate, cu exceplia inclperilor care sunt folosite pentru
activititi economice care genereazdalte venituri dec6t cele din taxele de qcolarizare, serirea meselor
pentru pregcolari, elevi sau studenfi Si cazarea acestora, precum qi clSdirile utilizate de cdtre crege,
astfel cum sunt definite gi func{ioneazd,potrivit Legii nr. 26312001 privind infiin{area, organizarea qi
funclionarea creqelor, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
g) cladirile unei institulii sau unitdli care funclioneazd sub coordonarea Ministerului Educaliei
qi Cercetdrii $tiinfifice sau a Ministerului Tineretului gi Spoftului, precurn 9i clidirile federaliilor
sporlive nalionale, cu excep{ia inchperilor care surrt folosite pentru activitdti economice;
h) clSdirile unit5lilor sanitare publice, cu exceplia inclperilor folosite pentru activitd!i
economice;

i) cl6dirile din parcurile industriale, parcurile gtiinJifice gi tehnologice, precum gi cele utilizate
de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legisla{iei in materia ajutorului de stat;

j) clidirile care sunt afectate

activitatrilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,

oceanografice, de imbundt[liri funciare gi de intervenJii la apdrarea impotriva inundatiilor, precum gi
clSdirile din porturi gi cele afectate canalelor navigabile qi statiilor de pompare aferente canalelor, cu
excepjia inclperilor care sunt folosite pentru activitdti economice;
k) clbdirile care, prin natura lor, fac corp conlun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje
9i tuneluri gi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceplia incbperilor care sunt
folosite pentru alte activit6li economice;
l) cl6dirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infi'astructurii metroului;

m) clSdirile Acaderniei Rom6ne gi ale fundaJiilor proprii infiinlate de Academia Rom6n4 in
calitate de fondator unic, cu excep{ia incdperilor care sunt folosite pentru activitetri economice;

n) clSdirile

aferente capacitSlilor de produclie care sunt

in sectorul

pentru ap6rare cu

respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;

o) cl5dirile care sunt utilizate ca sere, solare, rbsadnite, ciupercdrii, silozuri pentru furaje,
silozuri gi/sau pdtule pentru depozitarea gi conservarea cerealelor, cu excep{ia inc[perilor care sunt
folosite pentru alte activitdli economice;
p) clddirea folositd ca domiciliu qi/sau alte clSdiri aflate in proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevdzute laart.2lit. a), c) - e) din Ordonanla de urgenjS a Guvernuluinr.8212006 pentru
recunoaqterea meritelor personalului armatei parlicipant la acfiuni militare gi acordarea unor drepturi
acestuia gi urrnagilor celui decedat, aprobatS. cu modificdri prin Legea nr. 11112007, cu modificdrile gi
cornpletlri le ulterioare;

q cl[dirile aflate in domeniul public al statului gi in administrarea Regiei Autonome
"Administrafia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu exceptia incdperilor care sunt folosite pentru
activitdti economice;
r) clSdirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rdzboi, a vdduvelor de
rdzboi gi a vdduvelor nerecdsdtorite ale veteranilor de rdzboi;

s) clSdirea folosit5 ca domiciliu afTatl in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevhzute
laar1.. ai Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
nrotive politice de dictatura instauratl cu ?ncepere dela 6 martie 7945, precurl gi celor deportate in
strdindtate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

l

t) clSdirea folositd ca domiciliu aflatd in proprietatea sau coproprietatea persoaneior cu
handicap grav sau accentuat gi a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat gi ai minorilor incadrali in gradul I
de invaliditate;
u) clSdirile aflate in proprietatea organiza\iilor cetdtenilor aparfinAnd minoritdlilor nalionale
din Rom6nia, cu statut de utilitate publicS, precum qi cele inchiriate, concesionate sau primite in
administrare ori in folosintl de acestea de la o institulie sau o autoritate publicd, cu exceplia
incdperilor care sunt folosite pentru activitd\i economice;
v) clEdirile destinate serviciului de apostild gi supralegalizare, cele destinate depozit6rii gi
administrdrii arhivei, precum qi cl[dirile afectate functiondrii Centrului Na{ional de Administrare a
Registrelor Nationale Notariale;
w) clSdirile delinute sau utilizate de cdtre intreprinderile sociale de inserlie.
(2) Consiliile locale pot hotbr? sd acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe cl[diri
datorate pentru urmdtoarele clddiri

:

a) cl6dirile care, potrivit legii, sunt

clasate ca monumente istorice,

de arhitecturd

sau

arheologice ) muzee ori case memoriale;

b) clSdiri pentru care s-a instituit un regim de protecfie, altele decOt monumentele istorice,
in zone de proteclie ale monumentelor istorice qi in zonele construite protejate;

amplasate

c) clddirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de cdtre organizalii neguvernamentale
gi intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
d) clddirile utilizate de organizalii nonprofit folosite exclusiv pentru activitdtile firE scop
lucrativ;

e) clSdirile restituite potrivit afi. 16 din Legea nr, 1012001 privind regimul juridic.al unor
imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 marlie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatd, cu
modific6rile qi complet6rile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menline afectaliunea
de interes public;

I) clEdirile

retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgen!6 a Guvernului nr,
privind
retrocedarea unor tiunuri imobile care au apa(inut cultelor religioase din RomAnia,
9412000
republicati, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menline
afectafiunea de interes public;

g) clEdirile restituite potrivit art.

1

alin. (5) din Ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr.8311999

privind restituirea unor bunuri imobile care au apa(inut cornunit5lilor cetdlenilor aparfin6nd
minoritltilor nafionale din RomAnia, republicatd, pentru perioada peutru care proprietarul menfine
afectafiunea de interes public;
h) clddirea nou[ cu destinafie de locuin{5, realizatd" ?n condiliile Legii locuin}ei nr. 11411996,
republicatd, cu modific[rile gi completlrile ulterioare, precum qi clddirea cu destina]ie de locuin{d,
realizatS,pebazd de credite, in confonnitate cu Ordonan{a Guvemului nr.1911994 privind stimularea
investiliilor pentru realizarea unor lucrdri publice gi construc{ii de locuin{e, aprobatd cu modific6ri qi

completdri prin Legea nr. 8211995, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare. in cazul instrdindrii
cl[dirii, scutirea de impozit nu se aplicd noului proprietar al acesteia;
i) clSdirile afectate de calamitSli naturale, pentru o perioadl de pAnE la 5 ani, incepAnd cu 1

ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul;
j) clSdirea folositd ca domiciliu qi/sau alte clSdiri aflate in proprietatea sau ooproprietatea
persoanelor prevdzute la art. 3 alin. (1) lit. b) 9i aft. 4 alin. (1) din Legea nr. 34112004, cu modificSrile
gi completdrile ulterioare;
k) cl6direa folositd ca domiciliu, aflatl. in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale cdror

venituri lunare sunt mai mici decAt salariul minim brut pe lar6 ori constau in exclusivitate din
indemnizatie de qomaj sau ajutor social;

l) c16dirile aflate in proprietatea operatorilor economici, in condiliile elabordrii unor scheme de
ajutor de stat/de minimisav6nd un obiectiv prevlzut de legislalia in domeniul ajutorului de stat;
m) cl6dirile la care proprietarii au executat pe cheltuialS proprie lucrdri de intervenfie pentru
cregterea performan{ei energetice, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor,
intocmit in condifiile legii, prin care se constatd realizarea m[surilor de intervenlie recomandate de
cltre auditorul energetic ?n certificatul de performantd energeticd sau, dupd caz, in raportul de audit
energetic, astfel cum este prevdzut in Ordonanla de urgenti a Guvernului nr. 1812009 privind cre$terea

performantrei energetice a blocurilor de locuinJe, aprobat[ cu rnodificdri gi completdri prin Legea nr.
15812011, cu modificSrile gi completSrile r-rlterioare;
n) clSdirile unde au fost executate lucrlri in condiliile Legii nr. 15312011 privind mlsuri de
cregtere a calitalii arhitectural-ambientale a clSdirilor, cu modificdrile gi completlrile ulterioare;

o) cladirile persoanelor care dorniciliazd Si locuiesc efectiv in unele localitali din Munlii
Apuseni qi in RezervaJia Biosferei "Delta Dundrii", in conformitate cu Ordonanla Guvernului nr.
2111996 privind acordarea unor facilitdfi persoanelor care domiciliazd sau lucreazd in unele localitali
din Mun{ii Apuseni gi in Rezerva}ia Biosferei "Delta Dundrii", republicat6, cu modificdrile ulterioare;
p) clSdirile delinute de coopera{iile de collsurll sau meqtequglregti gi de societ5{ile cooperative
agricole, in condiliile elabordrii unor scheme de ajutor de stat/de minimisavAnd un obiectiv prevdzut
de legislalia in domeniul ajutorului de stat;
r) clSdirile de{inute de asocialiile de dezvoltare intercomunitard.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilitd conforrn alin. (2), se aplica
incepAnd cu data de I ianuarie a anului urmdtor ceh.ri in care persoana depune documentele
justificative.
(4) Impozitul pe clSdirile aflate in proprietatea persoanelor fizice gijuridice care sunt utilizate
pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o duratd de cel mult 6 luni in cursul unui
an calendaristic, se reduce cu 500/0. Reducerea se aplicl in anul fiscal urmdtor celui in care este
indeplinitd aceastd condilie.

ART.

464

II.IMPOZITUL SI TAXA PB TEREN
(l) Nu se datoreazdinpozitltaxd pe teren pentru:

a) terenurile aflate in proprietatea publici sau privatl a statului ori a unitSlilor adrninistrativteritoriale, cu exceplia suprafelelor folosite pentru activititri economice sau agrement;
b) terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare

ori in folosin!6, dtpd caz, institutiilor publice cu finanfare de la bugetul de stat, utilizate

pentru

activitatea proprie a acestora;

c) terenurile fundaliilor infiintate prin testament, constituite confonn legii, cu scopul de a
intreline, dezvolta gi ajuta institulii de culturd naJionalS, precum qi de a sus{ine ac{iuni cu caracter
umanitar, social gi cultural;
d) terenurile apar'finAnd cultelor religioase recunoscute oficial gi asocia{iilor religioase, precum
qi componentelor locale ale acestora, cu exceplia suprafelelor care sur.rt folosite pentru activitdtri
economice;
e) terenurile apa(inAnd cimitirelor qi crematoriilor;
l) terenurile utilizate de unit[1ile gi instituliile de invSJdm6nt de stat, confesional sau particular,

autorizate sd funclioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia suprafelelor care sunt folosite pentru
activitatri economice care genereazdalte venituri decAt cele din taxele de qcolarizare, servirea meselor
pentru pregcolari, elevi sau studenii qi cazarea acestora, precum gi clSdirile utilizate de c6tre crege,
astfel cum sunt definite qi func{ioneazl potrivit Legii nr. 26312007, cu rnodificlrile qi completdrile
ulterioare;

g) terenurile unitdlilor sanitare publice, cu exceplia suprafelelor folosite pentru

activitAti

economice;

h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigalie, terenurile aferente
infrastructurii poftuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele qi staliile de pompare aferente acestora,
precurn gi terenurile aferente lucrlrilor de imbundtdJiri funciare, pebaza avizului privind categoria de
folosin{d a terenului, emis de oficiile de cadastru gi publicitate imobiliar5;
i) terenurile folosite pentru activitAtile de apdrare impotriva inundaliilor, gospoddrirea apelor,
hidrometeorologie, cele care contribuie Ia exploatarea resurselor de apd, cele folosite ca zone de
proteclie definite iu lege, precum qi terenurile utllizate pentru exploatlrile din subsol, incadrate astfel
printr-o hotdr6re a consiliului local, in mdsura in care nu afecteazd. folosirea suprafe{ei solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pentru perioada c6t
dur eazd, amel iorarea acestora;

k) terenurile care prin natura lor gi nu prin destinalia datl sunt improprii pentru agriculturi sau
silvicultur[;
l) terenurile ocupate de autostrdzi, drumuri europene, drumuri na{ionale, drurnuri principale
adrninistrate de Compauia NationalS de Autostrdzi gi Drurnuri Na{ionale din Rom6nia - S.A., zonele
de siguranfh a acestora, precurTr gi terenurile ocupate de piste gi terenurile din jurul pistelor
reprezentAnd zone de siguran{d;

m) terenurile pe care suttt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum

gi

cele ale metroului;

n) terenurile din parcurile industriale, parcurile gtiintifice gi tehnologice, precum gi

cele

utrlizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislafiei in rnateria ajutorului de stat;

o) terenurile

aferente capacit[1ilor de productie care sunt

in

sectorul pentru apdrare cu

respectarea legislaliei in materia ajutorului de stat;

p) terenurile Academiei RomAne qi ale fundaliilor proprii infiintate de Acadernia RomAnS,
calitate de fondator unic, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitSli economice;

?n

q) terenurile institulii1or sau unit6lilor care funclioneazd sub coordonarea

Ministerului
Educaliei gi Cercetdrii $tiinlifice sau a Ministerului Tineretului gi Sportului, cu exceplia terenurilor
care sunt folosite pentru activitati economice;
r) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rdzboi, a vdduvelor de
rdzboi qi a vdduvelor nerec6sdtorite ale veteranilor de rdzboi;
s) terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevdzute la art. 1 din Demetul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificSrile qi completdrile
ulterioare;

t) terenul aferent clSdirii de domiciliu, aflat ?n proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat qi a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentanlilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat gi ai minorilor incadrali in gradul I
de invaliditate;
u) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevdzute la art.2 lit. a), c) e) din Ordonanta de urgenld a Guvernului nr.8212006, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostild gi supralegalizare, cele destinate depozitirii gi
administrdrii arhivei, precum qi terenurile afectate funciionlrii Centrului Nalional de Adrninistrarc a
Registrelor Nalionale Notariale;
w) suprafelele de fond forestier, altele dec6t cele proprietate public5, pentru care nu se
reglementeazd procesul de produclie lemnoasS, cele certificate, precum gi cele cu arborete cu vArsta de
pdndla21 de ani;
x) terenurile delinute sau utilizate de cbtre intreprinderile sociale de inser-fie;
y) terenurile aflate in proprietatea organizaliilor cetdtenilor aparJin6nd minoritililor nalionale
din Rom6nia, cu statut de utilitate publicl, precum qi cele inchiriate, concesionate sau primite in
administrare ori in folosintd de acestea de la o institulie sau o autoritate public6, cu exceplia terenulilor
care sunt folosite pentru activitdtri economice.
(2) Consiliile locale pot hotdri sI acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren
datorate pentru:

a) terenul aferent clEdirilor restituite potrivit aft^ 16 din Legea nr. 10/2001, republicatd, cu
modificdrile qi completlrile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectafiunea de
interes public;

b) terenul aferent clSdirilor retrocedate potrivit art. i alin. (10) din Ordonanla de urgenfi a
Guvernului nr. 9412000, republicatd, cu modificlrile gi cornpletdrile ulterioare, pe durata pentru care
proprietarul mentine afecta{iunea de interes public;
c) terenul aferent clSdirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanla de urgent[ a
Guvernului nr. 8311999, repubiicatd, pe durata pentru care proprietarul mentine afectaliunea de interes
public;
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de cdtre organiza\ii
neguvernalnentale gi intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
e) terenurile utilizate de organizalii nonprofit folosite exclusiv pentru activitSlile frrd scop
lucrativ;
f) terenurile apa{in6nd asocia}iilor qi fundaliilor folosite exclusiv pentru activitdtile ltr6 scop
lucrativ;
g) terenurile afectate de calamitSli naturale, perrtru o perioadb de pAnS la 5 ani;
h) terenurile aferente clEdirii de domiciliu qi/sau alte terenuri aflate in proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevdzute la att.3 alin. (1) lit. b) 9i art. 4 alin. (1) din Legea nr. 34112004,
cu modific[rile 9i cornpletlrile ulterioare;
i) suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;
j) terenurile aflate in proprietatea persoanelor a1e cdror venituri lunare sunt mai mici decAt
salariul minim brut pe {ar6 ori constau in exclusivitate din indernniza}ie de gornaj sau ajutor social;
k) terenurile aflate in proprietatea operatorilor economici, in conditiile elabordrii unor scheme
de ajutor de stat/de minimisavAnd un obiectiv previzut de legisla{ia in dorneniul ajutorului de stat;

l) terenurile din extravilan situate in situri arheologice inscrise in Repertoriul Arheologic
Nalional folosite pentru pdgunat;
m) terenurile persoanelor care domiciliaz[ gi locuiesc efectiv in unele localitili din Munlii
Apuseni qi in Rezervalia Biosferei "Delta Dundrii", in conforrnitate cu Ordonanla Guvernului nr.
27 I 1996, republicatS, cu modificdrile ulterioare;
n) terenurile extravilane situate in arii naturale protejate supuse unor restriclii de utilizare;
o) terenul situat in extravilanul localitdlilor, pe o perioadd de 5 ani ulteriori celui in care
proprietarul efectueazr intabularea in caftea funciard pe cheltuiali proprie;
p) suprafelele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric qi protejate;
q) terenurile, situate in zonele de protec{ie ale monumentelor istorice gi in zonele protejate;
r) suprafetele terenurilor afectate de cercetlrile arheologice, pe intreaga duratd a efectubrii
cercetSrilor.

(3) Scutirea sau reducerea de la plata irrpozitului/taxei, stabilita conforrn alin. (2), se aplicd
incep6nd cu data de 1 ianuarie a anului unndtor celui in care persoana depune documentele
justificative.
(4) Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice gi juridice care sunt
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o duratd de cel mult 6 luni in
cursul unui an calendaristic, se reduce cu 500/0. Reducerea se aplicl in anul fiscal urmdtor celui in care
este indeplinitd aceastd condilie.

III. IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TII.ANSPORT
(l) Nu se datoreazd"impozitul pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rdzboi,
ART.

469

vdduvelor de rlzboi sau v[duvelor nerecdsdtorite ale veteranilor de rdzboi, pentru un singur niijloc de
transport, la alegerea contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap
grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in
proprietatea sau coproprietatea reprezentanlilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat gi ai

minorilor incadrali in gradul

I

de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la

alegerea

contribuabilului;
c) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor previzute la art.
1 dirr Decretul-lege nr, 1 I 811990, republicat, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare, pentru un
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
d) rnijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevlzute la art.
3 alin. (1) lit. b) qi art. 4 alin. (1) din Legeanr.34112004, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
e) navele fluviale de pasageri, bdrcile gi luntrele folosite pentru transpoftul persoanelor fizice
cu domiciliul in Delta Dundrii, Insula Mare a Br[ilei gi Insula Balta Ialomilei;
f) mijloacele de transport ale instituliilor publice;
g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de
transpott public de pasageri in regirn urban sau suburban, inclusiv transpofiul de pasageri in afara unei
Iocalitili, dac6 tariful de transport este stabilit in condilii de transport public;
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral;
j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru interven{ii in situa{ii de urgentS;
k) mijloacele de transpoft ale instituliilor sau unitI{ilor care funclioneazd sub coordonarea
Ministerului Educa{iei qi Cercetdrii $tiintrifice sau a Ministerului Tir-reretului gi Sportului;
l) mijloacele de transport ale fundaliilor infiinlate prin testament constituite conform legii, cu
scopul de a intrefine, dezvolta gi ajuta institulii de culturd na{ionald, precum qi de a susline ac}iuni cu
caracter urnanitar, social gi cultural;
m) mijloacele de transpoft ale organiza{iilor care au ca unicd activitate acordarea gratuitd de
servicii sociale in unitdti specializate care asigurd gdzduire, ingrijire social6 gi medicald, asistent6,
ocrotire, activitdti de recuperare, reabilitare gi reinse(ie sociald pentru copil, familie, persoane cu
handicap, persoane vArstnice, precur-n gi pentrr,r alte persoane aflate in dificultate, in condiliile legii;
n) autovehiculele ac{ionate electric;
o) autovehiculele second-hand inregistrate ca stoc de marlI gi care nu surrt utilizate in folosul
propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
p) rnijloacele de transpoft delinute de cdtre organizaliile cetSlenilor apa(in6nd minorit5lilor
nationale.

(2) Consiliile locale pot liot[ri sd acorde scutirea sau reducerea irnpozitului pe miiloacele de
transpoft agricole utilizate efectiv in domeniul agricol.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate
efectiv in domeniul agricol, stabilitd conform alin. (2), se aplicd incepdnd cu data de 1 ianuarie a
anului urmItor celui in care persoana depune documentele justificative.
(4) Impozitul pe mijloacele de transporl se reduce cu 50%o pentru persoanele frzice carc
domiciliazd in iocalitdli le precizate in :
a) HotdrArea Guvernului nr.32311996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea
dezvoltSrii economico-sociale a unor localitSli din Muntii Apuseni, cu modificdrile ulterioare;
b) Hot[rdrea Guvernului nr.395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele
mdsuri qi acliuni pentru sprijinirea dezvoltdrii economico-sociale a judetului Tulcea gi a Rezervaliei
Biosferei "Delta Dundrii", cu modificlrile ulterioare.

IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR
SI A AUTORIZATIILOR
ART. 476 (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor qi autorizafiilor
urmStoarele:

a) certificatele, avizele gi autorizaliile ai c6ror beneficiari sunt veterani de rdzboi, v6duve de
rdzboi sau viduve nerecdsdtorite ale veteranilor de rdzboi
b) certificatele, avizele qi autorizaliile ai cdror beneficiari sunt persoanele prevdzute la ar1. 1
din Decretul-lege nr. 11811990, republicat, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
c) certificatele de urbanism qi autorizaliile de construire pentru ldcaquri de cult sau construcliiartexd;

d) certificatele de urbanism gi autorizaliile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau
reabilitarea infrastructurilor din transpofturi care apa(in domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism gi autorizaliile de construire pentru lucrdrile de interes public
nalior-ral, judelean sau local;
I) certificatele de urbanism qi autorizaliile de construire, daci beneficiarul constructiei este o
institufie publicd;
g) autorizaliile de construire pentru autostrdzile gi cdile ferate atribuite prin concesionare,
conform legii;
h) cerlificatele de urbanism qi autorizafiile de construire, dacd beneficiarul construcliei este o
institulie sau o unitate care functioneazd sub coordonarea Ministerului Educaliei gi Cercet6rii
$tiinlifice sau a Ministerului Tineretului gi Sporlului;
i) certificat de urbanism sau autorizalie de construire, dacb beneficiarul constructiei este o
fundalie infiinlatd prin testament, constituitd conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta qi ajuta
institulii de culturl nalionald, precum qi de a susline acfiuni cu caracter umanitar, social gi cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizalie de construire, dac6 beneficiarul construcliei este o
organiza\ie care are ca unic6 activitate acordarea gratuitd de servicii sociale in unitdli specializate care
asigur6 gdzduire, ingrijire sociald gi medicald, asistenld, ocrotire, activitdfi de recuperare, reabilitare gi
reinserJie sociald pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vArstnice, precum gi pentru aite
persoane aflate ?n dificultate, irr condifiile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizalie de construire, in cazul unei calamitlfi naturale.
(2) Consiliile locale pot hot[ri sd acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea
certificatelor. avizelor $i autorizatiilor pentru:
a) lucrdri de ?ntretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a
monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 42212001privind protejarea monumentelor
istorice, republicatS, cu modificdrile ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizeazd,
integral sau parfial, aceste lucrSri pe cheltuialb proprie;

b) lucrdri destinate pdstrdrii

integritAtrii fizice

qi a cadrului construit sau natural

al

monumentelor istorice definite in Legea rtt. 42212001, republicatS, cu modificdrile ulterioare, finan{ate

de proprietarii imobilelor din zona de proteclie a monumentelor istorice, ?n concordanld

cu

reglementdrile cuprinse in documenta{iile de urbanism intocmite potrivit legii;
c) lucrdri executate ?n condiliile Ordonanlei Guvernului nr.2011994 privind mdsuri pentru
reducerea riscului seismic al constructiilor existente, repubiicatd, cu rnodific6rile gi cornplet6rile
ulterioare;

d) lucrSri executate in zone de regenerare urbanS, delimitate in condiliile Legii nr. 35012001
privind amenajarea teritoriului qi urbanismul, cu modificlrile gi completdrile ulterioare, lucrdri in care

se desllgoard operaliuni de regenerare urbaud coordonate de administralialocald,in perioada deruldrii

operaliuni lor respective.

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA
SI PUBLICITATE
ART. 479 (l) Taxa pentru serviciile de reclamd gi publicitate qi taxa pentru afiqaj in scop de
reclaml qi publicitate nu se aplicb instituJiilor publice, cu exceptia cazurilor cdnd acestea fac reclaml
unor activitS{i economice.
(2)Taxaprevdzutd in prezentul afticol, denumitl in continuaretaxa pentru afigaj in scop de
reclam[ 9i publicitate, nu se aplicl unei persoar-re care inchiriazl panoul, afigajul sau structura de afiqa.i
unei alte persoalle, itr acest caz taxa prevdzutd la aft. 477 fiind plstit5 de aceastd r.rltim6 persoand.
(3) Taxa pentru afiqaj in scop de reclamd gi publicitate nu se datoreazd, pentru afiqele,
panourile sau alte mijloace de reclaml gi publicitate amplasate ?n interiorul cladirilor.
(4) Taxa pentru afigaj in scop de reclarnd gi publicitate nu se aplica pentru panourile de
identificare a instalaliilor energetice, marcaje de aveftizare sau marcaje de circuialie, precurn qi alte
informalii de utilitate publicd qi educalionale.
(5) Nu se datoreazl taxa pentru folosirea rnijloacelor de reclamd gi publicitate pentru afigajul
efectuat pe mijloacele de transpoft care nu surrt destinate, prin construrc!ia lor, realizdrii de reclaml gi
publicitate.

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
ART. 482 Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului

pe

spectacole.

VIII. TAXE SPECIALE
ART. 485 (1) Autoritetrile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor
speciale instituite couform art. 484, pentru unndtoarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de rdzboi, vdduvele de rdzboi qi vbduvele nerec5sdtorite ale veteranilor de rdzboi;

b)

persoanele

fizice previzute la aft. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat,

cu

rnodifi cdrile gi cornplet6rile ulterioare;

c) instituliile sau unitSlile care func!ioneazd sub coordonarea Ministerului Educa{iei qi
Cercethrii $tiinlifice sau a Ministerului Tineretului qi Sportului, cu excep{ia incintelor folosite pentru
activit6tri economice;

d) fundafiile infiinlate prin testament, coustituite conform legii, cu scopul de a intreline,
dezvolta qi ajuta institulii de culturl nalionald, precurll gi de a sus{ine ac{iuni cu caracter urnanitar,
social qi cultural;
e\ organiza{iile care au ca unicd activitate acordarea gratuitd de servicii sociale in unitlli
specializate care asigurd. gdzduire, ingrijire sociali gi medicalS, asistenlE, ocrotire, activitlli de
recuperare, reabilitare gi reinserJie socialS pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vdrstnice, precum gi pentru alte persoane aflate in dificultate, in condiliile legii;
f) reprezentanJii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat qi ai minorilor ilcadra{i in
gradul I de invaliditate.
(2) Taxele speciale instituite conform art. 484 se reduc cu 50%o pentru persoanele ftzice care
domiciliazd in localit6lile precizate in:
a) Hotdrdrea Guvernului nr.32311996, cu modificdrile ulterioare;
b) Hot5rArea Guvernului nr.39511996, cu modificdrile ulterioare.
IX. ALTE TAXE LOCALE
ART. 487 Autoritdtrile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite
conform aft. 486 urmStoarelor persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de rdzboi, vdduvele de rdzboi gi vlduvele nerecdsdtorite ale veteranilor de rdzboi;
b) persoauele frzice previzute la ar1. I din Decretul-lege nr. 11811990, republicat, cu
modifi c[rile gi cornpletdrile ulterioare;
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ART. 489 - Majorarea impozitelor qi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judefene
(1) Autoritatea deliberativd a administraliei publice locale, la propunerea autoritdtii executive,
poate stabili cote adilionale la irlpozitele gi taxele locale prevdzute in prezentul titlu, ?n funclie de
urmdtoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum gi de necesitdlile bugetare locale, cu excep{ia
taxelor prevdzute la aft. 494 alin. (10) lit. b) qi c).
(2) Cotele adilionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% fa!6 de nivelurile
maxime stabilite in prezentul titlu.
(3) Criteriile prevdzute la alin. (1) se hotdrdsc de cdtre autoritatea deliberativd, a administr.a{iei
publice locale.

(4) Pentru terenul agricol nelucrat tirnp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora irnpozitul
pe teren cu p6nd la 500Yo, incep6nd cu al treilea an, in condi{iile stabilite prin hotarAre a consiliului local.
(5) Consiliul Iocal poate majora impozitulpe clSdiri qi irnpozitul pe teren cu pdnd la500o/o pentru
clddirile gi terenurile neingrijite, situate in intravilan.
(6) Criteriile de incadrare in categoria clddirilor qiterenurilor prevdzute la alin. (5) se adoptd prin
hotdrdre a consiliului local.

(7) ClAdirile gi terenurile care intrd sub incidenla alin. (5) se stabilesc prin hotdrdre a consiliului
local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
(8) Hofirarile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.

ART. 491 - Indexarea impozitelor gi taxelor locale
(1) in cazul oricdrui impoiit sau orii5rei taxe locale, care constd intr-o anumitd surnd in lei sau
care este stabilitd pebaza unei anumite sume ?n lei, sumele respective se indexeazd anual, p6nd la data de
30 aprilie, de cdtre consiliile locale, Jindnd cont de rata infla{iei pentru anul fiscal anterior, comunicatd pe
site-urile oficiale ale Ministerului Finan{elor Publice qi Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi
Administra{iei Publ ice.
(2) Surnele indexate conform alin. (1) se aprobd prin hotdr6re a consiliului local gi se aplicd in
anul fiscal urmdtor.
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