MUNICIPIUL MARGHITA
BIROUL TAXE SI IMPOZITE LOCALE
Nr.
/
10.2007
APROBAT:
PRIMAR,
POCSALY ZOLTAN

REFERAT
privind propunerea de stabilire a nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008

Analizand prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, in care la Titlul IX Impozite si
taxe locale si cap.X Alte taxe locale, este stabilit cadrul legal pentru impozitele si taxele ce se
constituie in venituri la bugetele locale, Biroul taxe si impozite locale inainteaza spre analiza
Consiliului local al municipiului Marghita propunerile privind stabilirea nivelului taxelor
locale pentru anul 2008.
Potrivit art.287: Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile
judetene
Nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute in prezentul titlu poate fi majorat anual cu pana
la 20% de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz,
cu exceptia taxelor prevazute la art.263 alin.(4) si (5) si la art.295 alin.(11) lit.b)-d)( care se
regasesc in anexa Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal).
Potrivit normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal partea 288(1):
(1)Consiliile locale adopta , in termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul
Oficial al Romaniei. Parte I, a hotararii Guvernului prevazute la art. 292 din Codul fiscal, a
fiecarui an, pentru anul fiscal urmator, hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
referitoare la:
 stabilirea cotei impozitelor sau taxelor, dupa caz, cand acestea se determina pe baza de
cota procentuala, iar prin Codul fiscal sunt prevazute limite minime si maxime;
 stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale, cand acestea sunt prevazute in
suma fixa, in limitele prevazute de Codul fiscal ori de hotararea Guvernului prin care
nivelurile impozitelor si taxelor locale se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza in conditiile
art.292 din Codul fiscal;
 instituirea taxelor locale prevazute la art.283 din Codul fiscal (alte taxe locale);
 stabilirea nivelului bonificatiei de pana la 10%, conform prevederilor art.255 alin.(2),
art. 260 alin.(2) si art 265 alin.(2) din Codul fiscal;
 majorarea, in termenul prevazut la art.288 alin.(1) din Codul fiscal, a impozitelor si
taxelor locale, conform art.287 din Codul fiscal;

delimitarea zonelor, atat in intravilan, cat si in extravilan, avandu-se in vedere
prevederile punctului 9alin.(2)din Normele Metodologice-Codul Fiscal;
 procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice si juridice,
prevazute la art.286 din Codul fiscal;
 adoptarea oricaror alte hotarari in aplicarea Codului fiscal si a prezentelor norme
metodologice;
- procedurile de calcul si de plata a taxelor prevazute de art. 283 alin.(3) din Codul fiscal.
(2) Termenul de hotarari din cuprinsul art.288 alin.(1) din Codul fiscal constituie actele de
autoritate pe care la adopta consiliile locale/Consiliul General al Municipiului
Bucuresti/consiliile judetene in exercitarea atributiilor acestora, prevazute de lege.
(3) Hotararile privind stabilirea impozitelor, a taxelor locale si a taxelor speciale, inclusiv a
celor prin care se aproba modificari sau completari la acestea, precum si hotararile prin care se
acorda facilitati fiscale se publica:
-in mod obligatoriu, in monitorul oficial a judetului/municipiului Bucuresti, in conditiile
Ordonantei Guvernului nr.75/2003, chiar daca publicarea se face si potrivit prevederilor lit.b);
-in monitoarele oficiale ale celorlalte unitati administrativ-teritoriale, acolo unde acestea se
editeaza, in conditiile Ordonantei Guvernului nr.75/2003;
-prin oricare alte modalitati prevazute de lege.


Potrivit normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal partea 296(1):
290(1)
Nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007,2008 si 2009 se vor stabilii avandu-se
in vedere nivelurile stabilite pentru anul 2007, in anexa la hotararea Guvernului adoptata in
conditiile art III din Legea nr. 343/2006
Avand in vedere cele de mai sus, supunem atentiei Consiliului local, proiectul de hotarare
privind impozitele si taxele locale pentru anul 2008.
SEF BIROU,
CIARNAU MIHAELA

Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2008, dupa cum urmeaza:
a) - majorarea cu 5 % a nivelurilor taxelor stabilite in sume fixe;
- nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele
locale pentru anul 2008, constituind ANEXA Nr.I .
b) cota de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii, reevaluata, prevazuta la art.253
alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabileste la :
Legea 571/2003
0,25%-1,50%

Cota de impozitare pentru Propunere
anul 2007
2008
1%
1%

pentru

anul

c) cota de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii, nereevaluata, prevazuta la art. 253
alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabileste la :
Legea 571/2003
5%-10%;

Cota de impozitare pentru Propunere
anul 2007
2008
10%
10%

pentru

anul

d) cota pentru stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate, prevazuta la art.
270 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabileste la :
Legea 571/2003
1%-3%

Cota de impozitare pentru Propunere
anul 2007
2008
3%
3%

pentru

anul

e) cota pentru stabilirea impozitului pe spectacole, prevazuta la art.274 alin.(2) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, este de:
- 2% in cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta
manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, spectacol de circ sau orice
competitie sportiva interna sau internationala;
- 5% in cazul oricarei alte manifestari artistice;
f) cota pentru calculul taxei hoteliere, prevazuta la art. 279 alin.(2) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, se stabileste la :
Legea 571/2003
0,5%-5%

Cota de impozitare pentru Propunere
anul 2007
2008
5%
5%

pentru

anul

Art.2. Se acorda bonificatia prevazuta la art.255 (2), la art.260 (2) si la art.265 (2) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal dupa cum urmeaza:
Legea 571/2003
a)in cazul impozitului pe
cladiri datorat de catre
contribuabilii:
-persoane fizice: 0-10%
-persoane juridice: 010%
b)in cazul impozitului pe
teren datorat de catre
contribuabilii:
-persoane fizice: 0-10%
-persoane juridice: 0-10%
c)in cazul impozitului pe
mijloacele de transport
datorat
de
catre

Bonificatia
acordata Propunere pentru anul
pentru anul 2007
2008

10%
10%

10%
10%

10%
10%

10%
10%

10%

10%

contribuabilii:
10%
-persoane fizice: 0-10%
-persoane juridice: 0-10%

10%

Art.3. Pentru determinarea impozitului/taxei pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei
de construire in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului/taxei pe teren, pentru anul
2008, se aplica delimitarea zonelor in intravilan aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr.
__________ cu modificarile si completarile ulterioare iar pentru extravilan se aplica
prevederile Hotararii Consiliului Local nr.
cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. - Se aproba pentru persoanele fizice si pentru persoanele juridice anularea creantelor
restante si a accesoriilor aferente acestora, in sume mai mici de 10 lei, pentru pozitiile de rol
care au restante si sunt mai vechi decat 01.01.2007, conform art.178 alin (3) din
O.G.nr.92/2003 privind Codului de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art.5.Regulamentul privind procedurile de acordare a facilitatilor fiscale de reducere sau
scutire de la plata impozitelor si taxelor locale, se aproba potrivit Anexei II.
Art.6.Calendarul impozitelor si taxelor locale se regaseste in Anexa nr. III.
Art.7. Anexele I ,II si III fac parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXA Nr. I
TABLOUL
cuprinzand impozitele si taxele locale
I. CODUL FISCAL - TITLUL IX Impozite si taxe locale
VALORILE IMPOZABILE PREVAZUTE LA ART.251 ALIN.(3), IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE
CARE CONSTAU INTR-O ANUMITA SUMA IN LEI SI CARE SE INDEXEAZA/AJUSTEAZA ANUAL,
IN CONDITIILE ART.292 SI RESPECTIV ART.295 ALIN.(12), PRECUM SI AMENZILE CARE SE
ACTUALIZEAZA POTRIVIT ART.294 ALIN.(7)

1) IMPOZITUL SI TAXA*) PE CLADIRI
VALORILE IMPOZABILE pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul
persoanelor fizice
Art.251 alin.(3)
Nivelurile de impozitare
Nivelurile prevazute de
Propunere pentru anul
pentru anul 2007
Legea 571/2003
2008
Valoarea impozabila
Valoarea impozabila
Valoarea impozabila
Tipul
- lei/m² - lei/m² - lei/m² cladirii
Cu instalatii
Cu
Cu
de apa,
Fara
instalatii
Fara
instalatii
Fara
canalizare,
instalatii de
de apa,
instalatii
de apa,
instalatii
electrice si
apa,
canalizare,
de apa,
canalizare,
de apa,
incalzire
canalizare,
electrice si canalizare, electrice si canalizare,
[conditii
electricitate
incalzire
electricitat
incalzire
electricitat
cumulative] sau incalzire
[conditii
e sau
[conditii
e sau
cumulativ
incalzire
cumulativ
incalzire
e]
e]
0
1
2
3
4
5
6
A. Cladire cu cadre din
702
417
669
397
737
438
beton armat sau cu
pereti exteriori din
caramida arsa sau din
orice alte materiale
rezultate in urma unui
tratament termic
si/sau chimic
B. Cladire cu peretii
191
120
182
114
201
126
exteriori din lemn, din
piatra naturala, din
caramida nearsa, din
valatuci sau din orice
alte materiale
nesupuse unui
tratament termic
si/sau chimic
C. Cladire-anexa cu
120
107
114
102
126
112
cadre din beton armat
sau cu pereti exteriori
din caramida arsa sau

din orice alte
materiale rezultate in
urma unui tratament
termic si/sau chimic
D. Cladire-anexa cu
peretii exteriori din
lemn, din piatra
naturala, din caramida
nearsa, din valatuci
sau din orice alte
materiale nesupuse
unui tratament termic
si/sau chimic
E. In cazul
contribuabilului care
detine la aceeasi
adresa incaperi
amplsate la subsol, la
demisol si/sau la
mansarda, utilizate ca
locuinta, in oricare
dintre tipurile de
cladiri prevazute la lit.
A-D
F. In cazul
contribuabilului care
detine la aceeasi
adresa incaperi
amplsate la subsol, la
demisol si/sau la
mansarda, utilizate in
alte scopuri decat cel
de locuinta, in oricare
dintre tipurile de
cladiri prevazute la lit.
A-D

71

47

68

45

75

49

75% din
suma care sar aplica
cladirii

75% din
suma care sar aplica
cladirii

75% din
suma care
s-ar aplica
cladirii

75% din
suma care
s-ar aplica
cladirii

75% din
suma care
s-ar aplica
cladirii

75% din
suma care
s-ar aplica
cladirii

50% din
suma care sar aplica
cladirii

50% din
suma care sar aplica
cladirii

50% din
suma care
s-ar aplica
cladirii

50% din
suma care
s-ar aplica
cladirii

50% din
suma care
s-ar aplica
cladirii

50% din
suma care
s-ar aplica
cladirii

*)Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 pt.cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a
unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta,
dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri care reprezinta sarcina fiscala a
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinta, dupa caz, in
conditii similare impozitului pe cladiri.
Pentru impozitul pe cladiri se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie pozitiva conform
art.251 alin.(5) asupra valorilor impozabile din anexa privind valorile pe mp.
ZONA
A
B
C
D

Legea 571/2003
RANG II
2.4
2.3
2.2
2.1

Coeficienti 2007

Coeficienti 2008

2.4
2.3
2.2
2.1(Chet si Ghenetea)

2.4
2.3
2.2
2.1(Chet si Ghenetea)

2) IMPOZITUL SI TAXA*) PE TEREN
IMPOZITUL / TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN TERENURI CU
CONSTRUCTII
Art.258alin.(2)
- lei/ha **)Nivelurile
prevazute
de Legea
Propunere pentru anul 2008
Z
Nivelurile de impozitare
571/2003
ONA
pentru anul 2007
Nivelurile impozitului, pe
ranguri de localitati

Nivelurile impozitului/taxei, pe
ranguri de localitati

Nivelurile impozitului/taxei, pe
ranguri de localitati

II

II

II

A

5.401

5.401

5.671

B

4.648

3.768

4.880

C

3.18

2.385

3.339

D

1.511

1.261

1.587

Municipiul Marghita- are rangul II
IMPOZITUL / TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN
--ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII-- lei/ha** Art. 258 alin(4)
Nivelurile de impozitare
pentru anul 2007
-valori actualiz.cu coef.de
corectie(cu 4)-

Nivelurile prevazute de
Legea 571/2003
-val.actualiz.cu coef.de
corectie(cu 4)-

Zona Zona Zona Zona Zona
B
C
A
D
A

Zona Zona
B
C

Propunere pentru anul
2008
val.actualiz.cu coef.de
corectie(cu 4)

Zona Zona Zona Zona Zona
A
B
C
D
D

1 Teren arabil

80

60

52

44

80

60

52

44

84

63

55

46

2 Pasune

60

52

44

36

60

52

44

36

63

55

46

38

3 Faneata

60

52

44

36

60

52

44

36

63

55

46

38

4 Vie

132

100

80

52

132

100

80

52

139

105

84

55

5 Livada

152

132

100

80

152

132

100

80

160

139

105

84

6 Padure sau alt
teren cu vegetatie
forestiera

80

60

52

44

80

60

52

44

84

63

55

46

7 Teren cu ape

44

36

24

X

44

36

24

X

46

38

25

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

8 Drumuri
ferate

si

9 Neproductiv

cai

*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pt.terenurile proprietate publica sau privata a statului
ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in
folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului
pe teren.
**) In cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan pentru a nu majora sau diminua,
dupa caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimaa in urma conversiei
generata de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei nationale, s-a procedat
la raportarea nivelurilor impozitului pe teren in lei/ha , tinand seama de faptul ca l mp=0,0001
ha.
***) Ca exceptie de la prevederile art. 258 alin (2), in cazul contribuabililor persoane juridice,
pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta
decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor art.
258 alin. (3)-(5) numai daca indeplinesc ,cumulativ, urmatoarele conditii:
a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului
de activitate prevazut la lit. a).
In caz contrar, impozitul pe terenul situate in intravilanul unitatii administrativ-teritoriale,
datorat de contribuabilii persoane juridice,se calculeaza conform alin.(2).
IMPOZITUL / TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
Pentru municipiul Marghita sunt stabilite prin HCL nr. 26/28.02.2007 o zona fiscala: zona III(C)
Art.258.alin. (6)
- lei/ha –
Nr. Categoria
Crt. folosinta

Propunere pentru anul 2008
de Nivelurile de
Nivelurile prevazute de Legea
impozitare
571/2003
pentru anul
valori actualizate cu coef.de
-valori actualizate cu coef.de
2007
corectie
corectie2,40 pentru zona A, respectiv
-valori
2,30 pentru zona B, 2.20 pentru zonaC, 2,40 pentru zona A, respectiv 2,30
actualizate
2.10 pentru zona D
pentru zona B, 2.20 pentru zonaC,
cu coef.de
2.10 pentru zona D
corectie2,20
pentru zona
C
cu

Zona C

Zona A

Zona B

40

53

46

1

Teren
constructii

2

Arabil

70

86

3

Pasune

35

4

Faneata

5

Vie pe rod, alta
decat cea prevazuta
la nr. crt. 5.1

5.1. Vie pana la
intrarea pe rod
6

Livada pe rod, alta
decat cea prevazuta

Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D
40

34

42

36

78

70

82

74

66

48

41

50

43

37

30

35

48

29

50

43

37

30

79

79

71

101

91

83

75

X

X

X

X

X

X

79

71

101

83

75

56

48

63

90

35

29

41

35

96

87

X

X

X

79

96

87

91

la nr. crt. 6.1
6.1. Livada pana la
intrarea pe rod
7. Padure sau alt teren
cu vegetatie forest.
cu exceptia celui
prevaz.la nr.crt.7.1
7.1. Padure in varsta
de pana la 20 de
ani si padure cu
rol de protectie
8. Teren cu apa, altul
decat cel cu
amenajari piscicole
8.1. Teren cu
amenajari
piscicole
9

Drumuri
ferate

si

cai

10. Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18

29

23

18

13

30

24

19

14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

10

7

4

2

11

7

4

2

44

38

46

40

44

58

51

61

54

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Potrivit art. 247 pct.9 alin(2) din Normele Metodologice de aplicare a Legii 571/2003-Codul
fiscal, delimitarea zonelor in extravilan se face astfel :zona A, Zona B, zona C si apoi zona D.
Aceasta delimitare se va face ulterior prin grija structurii de specialitate.
3). TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT /
MIJLOACELE DE TRANSPORT*)

IMPOZITUL PE

*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma impozitul pe mijloacele de transport inlocuieste sintagma taxa
asupra mijloacelor de transport
Art.263 alin.(2)
Nivelurile de
impozitare pentru
anul 2007

x

Nivelurile
prevazute de
Legea
571/2003
Suma, in lei,
pt.fiecare
grupa de
200 cm³ sau
fractiune din
aceasta
X

Suma, in lei,
pt.fiecare
grupa de 200
cm³ sau
fractiune din
aceasta
X

1. Motorete, scutere, motociclete, autoturisme cu
capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv

7

7

7

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3
si 2000 cm3 ,inclusiv

15

15

16

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3

30

30

32

Suma, in lei,
pt.fiecare grupa de
200 cm³ sau
fractiune din
aceasta
Tipuri de autovehicule

Propunere
pentru anul
2008

si 2600 cm3 ,Inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3
si 3000 cm3 ,inclusiv

60

60

63

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001
cm3

120

120

126

6. Autobuze, autocare, microbuze

20

20

21

7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata
de pana la 12 tone inclusiv, precum si autoturismele de
teren din productie interna

25

25

26

8. Tractoare inmatriculate

15

15

16

Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone
- se majoreaza prin hotarare a Guvernului potrivit art.292.alin(3) din Codul fiscalArt.263 alin.(4) si art.292 alin.(3)
Nivelurile de impozitare
pentru anul 2007
Impozitul (lei)
Vehicule cu
sistem de
Vehicule
suspensie
cu alt
pneumatica
sistem de
sau un
suspensie
echivalent
recunoscut

I. Vehicule cu doua axe

Nivelurile
prevazute de Legea
571/2003
Impozitul (lei)
Vehicul
e cu
Vehicul
sistem
e cu alt
de
sistem
suspensi
de
e
suspensi
pneuma
e
tica sau
un
echivale
nt
recunos
cut
x
x

X

x

1. Masa peste 12 tone,
dar nu mai mult de 13
tone

100

110

100

2. Masa peste 13 tone,
dar nu mai mult de 14
tone

110

167

3. Masa peste 14 tone,
dar nu mai mult de 15
tone

167

4. Masa peste 15 tone
II. Vehicule cu trei axe
1. Masa peste 15 tone,
dar nu mai mult de 17
tone

Propunere pentru anul
2008
Impozitul (lei)
Vehicule
cu sistem
Vehicule
de
cu alt
suspensie
sistem de
pneumatic suspensie
a sau un
echivalent
recunoscu
t

X

X

110

100

110

110

218

110

218

235

218

307

218

307

235

533

307

694

307

694

X

x

x

x

X

X

110

120

110

137

110

137

2. Masa peste 17 tone,
dar nu mai mult de 19
tone

120

216

137

281

137

281

3. Masa peste 19 tone,
dar nu mai mult de 21
tone

216

280

281

365

281

365

4. Masa peste 21 tone,
dar nu mai mult de 23
tone

280

432

365

563

365

563

5. Masa peste 23 tone,
dar nu mai mult de 25
tone

432

671

563

874

563

874

6. Masa peste 25 tone

432

671

563

874

563

874

III. Vehicule cu patru axe

X

x

x

x

X

X

1. Masa peste 23
tone, dar nu mai mult de
25 tone

280

284

365

370

365

370

2. Masa peste 25
tone, dar nu mai mult de
27 tone

284

443

370

578

370

578

3. Masa peste 27
tone, dar nu mai mult de
29 tone

443

704

578

917

578

917

4. Masa peste 29
tone, dar nu mai mult de
31 tone

704

1.044

917

1361

917

1361

5. Masa peste 31 tone

704

1.044

917

1361

917

1361

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima
autorizata de peste 12 tone - se majoreaza prin hotarare a Guvernului potrivit art.292.alin(3) din Codul fiscalArt.263 alin.(5) si art.292 alin.(3)
Nivelurile de
impozitare pentru
anul 2007

Nivelurile
prevazute de Legea
571/2003

Propunere pentru
anul 2008

Impozitul (lei)

Impozitul (lei)

Impozitul (lei)

Axa/axe
motoare
cu
suspensi
e
pneuma
tica sau
un
echivale
nt
recunos
cut

Axa/axe
motoare
cu alt
sistem de
suspensie

Axa/axe
motoare
cu
suspensi
e
pneuma
tica sau
un
echivale
nt
recunos
cut

Axa/axe
motoare
cu alt
sistem
de
suspensi
e

Axa/axe
motoare
cu
suspensie
pneumatic
a sau un
echivalent
recunoscu
t

Axa/axe
motoare
cu alt
sistem
de
suspensi
e

I. Vehicule cu 2+1 axe

x

x

x

x

X

X

1. Masa peste 12 tone, dar nu
mai mult de 14 tone

100

110

100

110

100

110

2. Masa peste 14 tone, dar nu
mai mult de 16 tone

110

120

110

120

110

120

3. Masa peste 16 tone, dar nu
mai mult de 18 tone

120

130

120

130

120

130

4. Masa peste 18 tone, dar nu
mai mult de 20 tone

130

140

130

140

130

140

5. Masa peste 20 tone, dar nu
mai mult de 22 tone

140

150

140

190

140

190

6. Masa peste 22 tone, dar nu
mai mult de 23 tone

150

189

190

246

190

246

7. Masa peste 23 tone, dar nu
mai mult de 25 tone

189

340

246

443

246

443

340

597

443

778

443

778

x

x

X

x

X

X

1. Masa peste 23 tone, dar nu
mai mult de 25 tone

120

136

120

177

120

177

2. Masa peste 25 tone, dar nu
mai mult de 26 tone

136

224

177

291

177

291

3. Masa peste 26 tone, dar nu
mai mult de 28 tone

224

329

291

428

291

428

4. Masa peste 28 tone, dar nu
mai mult de 29 tone

329

397

428

517

428

517

5. Masa peste 29 tone, dar nu
mai mult de 31 tone

397

651

517

849

517

849

6. Masa peste 31 tone, dar nu
mai mult de 33 tone

651

904

849

1178

849

1178

7. Masa peste 33 tone, dar nu
mai mult de 36 tone

904

1373

1178

1789

1178

1789

904

1373

1178

1789

1178

1789

x

x

X

x

X

X

719

1001

938

1305

938

1305

1001

1361

1305

1774

1305

1774

x

x

X

x

X

X

1. Masa peste 36 tone, dar
nu mai mult de 38 tone

636

883

829

1150

829

1150

2. Masa peste 38 tone, dar
nu mai mult de 40 tone

883

1221

1150

1591

1150

1591

1.221

1806

1591

2354

1591

2354

x

x

X

x

X

X

8. Masa peste 25 tone
II. Vehicule cu 2+2 axe

8. Masa peste 36 tone
III. Vehicule cu 2+3 axe
1. Masa peste 36 tone, dar
nu mai mult de 38 tone
2. Masa peste 38 tone
IV. Vehicule cu 3+2 axe

3. Masa peste 40 tone
V. Vehicule cu 3+3

1. Masa peste 36 tone, dar
nu mai mult de 38 tone

362

437

471

570

471

570

2. Masa peste 38 tone, dar
nu mai mult de 40 tone

437

653

570

851

570

851

653

1040

851

1356

851

1356

3. Masa peste 40 tone

Remorci, semiremorci sau rulote
Art.263 alin.(6)
Nivelurile de
impozitare pentru
anul 2007

Nivelurile
prevazute de Legea
571/2003

Propunere pentru
anul 2008

Impozitul (lei)

Impozitul (lei)

Impozitul (lei)

7

7

7

b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3
tone

24

24

25

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5
tone

37

37

39

d. Peste 5 tone

46

46

48

a. Pana la 1 tona inclusiv

Mijloace de transport pe apa
Art.263 alin.(7)
Mijlocul de transport pe apa

Nivelurile de
impozitare pentru
anul 2007

Nivelurile
prevazute de
Legea 571/2003

Propunere pentru
anul 2008

Impozitul (lei)

Impozitul (lei)

Impozitul (lei)

1. Luntre, barci fara motor, scutere de apa, folosite pt. uz si agrement
personal

15

15

16

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri

40

40

42

3. Barci cu motor

150

150

158

intre 0 si 800

intre 0 si 800

630

150

150

158

4. Nave de sport si agrement*)
5. Scutere de apa
6. Remorchere si impingatoare:

x

x

X

a) Pana la 500 CP inclusiv

400

400

420

b) Peste 500 CP, si pana la 2.000 CP, inclusiv

650

650

683

c) Peste 2.000 CP, si pana la 4.000 CP, inclusiv

1.000

1.000

1.050

d) Peste 4.000 CP

1.600

1.600

1.683

130

130

137

7. Vapoare pt. fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta
9. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:
a) Cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone inclusiv
b) Cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone, si pana la 3.000
tone, inclusiv
c) Cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone

X

X

X

130

130

137

200

200

210

350

350

368

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevazute in normele metodologice de
aplicare ale Codului fiscal
5). TAXA PT. FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
Art.271 alin.(2)

Nivelurile de
impozitare
pentru anul 2007

Nivelurile
prevazute Legea
571/2003

Propunere pentru
anul 2008

-lei/m2 sau
fractiune de m2

-lei/m2 sau
fractiune de m2

-lei/m2 sau
fractiune de m2

23

intre 0 si 23
inclusiv

23

17

intre 0 si 17
inclusiv

17

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care
persoana deruleaza o activitate economica

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau
structura de afisaj pt. reclama si publicitate

6). IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art.275 alin.(2)
Nivelurile de
impozitare pentru
anul 2007
-valorile au fost
actualizate cu
coeficientul de
corectie (4)- lei/m2 /zi-

Nivelurile
prevazute Legea
571/2003
-valorile au fost
actualizate cu
coeficientul de
corectie (4)- lei/m2 /zi-

Propunere pentru
anul 2008
-valorile au fost
actualizate cu
coeficientul de
corectie (4)- lei/m2 /zi-

A1) in cazul videotecilor
4

intre 0 5 inclusiv

4

8

intre 0 5 inclusiv

8

4

intre 0 10 inclusiv

4

8

intre 0 10 inclusiv

8

A2) in cazul videotecilor
B1) in cazul discotecilor
B2) in cazul discotecilor

7). ALTE TAXE LOCALE
Nivelurile
de
impozitare
pentru
anul 2007
Art.283 alin.(2) Taxa anuala pt. vehicule lente care folosesc
infrastructura publica locala
1. Autocositoare
2. Autoexcavator(excavator pe autosasiu)
3. Autoscreper
4. Motostivuitor/Autostivuitor
5. Buldozer pe pneuri
6. Compactor autopropulsat
7.Excavator cu racleti pentru sapat santuri
8.Excavator cu rotor pentru sapat santuri
9.Excavator pe pneuri
10.Freza autopropulsata pentru canale
11. Freza autopropulsata pentru pamant stabilizat
12. Freza rutiera
13. Incarcator cu o cupa pe pneuri
14.Instalatie autopropulsta de sortare-concasare
15.Macara cu greifer
16.Macara mobila pe pneuri
17.Macara turn autopropulsata
18. Macara autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de
terasamente
19. Macara autopropulsata pentru construct. si intretinerea
drumurilor
20. Macara autopropulsata pentru decoperatrea imbracamintei
asfaltice de pe drumuri
21. Macara autopropulsata pentru finisarea drumurilor
22. Macara autopropulsata pentru forat
23. . Macara autopropulsata pentru turnat asfalt
24.Plug de zapada autopropulsat
25.Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemn
26.Tractor pe pneuri
27.Troliu autopropulsat
28. Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor
29.Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa
30.Vehicul pentru macinat si compactat deseuri
31.Vehicul pentru marcarea drumurilor

13
25
25
13
19
19
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
22
19
25
25
25
25
13
13

Nivelurile
prevazute
Legea
571/2003
intre 0 lei/an
si 34 lei/an
inclusiv

Propuner
e pentru
anul 2008

13
25
25
13
19
19
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
22
19
25
25
25
25
13
13

8) SANCTIUNI se actualizeaza prin hotarare a guvernului (art.292(1))-din Norme la Codul
fiscal
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art.294
alin.(3)
Art.294
alin.(4)

Niveluri actualizate pentru anul 2007
Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a) se
sanctioneaza cu amenda de la 50 de lei la 200
lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amenda de la 200 de
lei la 500 de lei
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea,
inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea,
dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de
intrare la spectacole constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la 230 de lei la 1.130
de lei

Niveluri actualizate pentru anul 2008
Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a) se
sanctioneaza cu amenda de la 50 de lei la
200 lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amenda
de la 200 de lei la 500 de lei
Incalcarea normelor tehnice privind
tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta
si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor
si a biletelor de intrare la spectacole
constituie contraventie si se sanctioneaza
cu amenda de la 230 de lei la 1.130 de lei

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR
JURIDICE
In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin.(3) si (4) se majoreaza cu
300%, respectiv:
Art.294
alin.(6)

Niveluri actualizate pentru anul 2007
Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a) se
sanctioneaza cu amneda de la 200 de lei la 800 lei,
iar cele de la lit.b)-d) cu amenda de la 800 de lei
la 2.000 de lei

Art.294
alin.(6)

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea,
inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea,
dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare
la spectacole constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la 920 de lei la 4.520
de lei

Niveluri actualizate pentru anul 2008
Contraventia prevazuta la alin.(2)
lit.a) se sanctioneaza cu amneda de la
200 de lei la 800 lei, iar cele de la
lit.b)-d) cu amenda de la 800 de lei la
2.000 de lei
Incalcarea normelor tehnice privind
tiparirea, inregistrarea, vanzarea,
evidenta si gestionarea, dupa caz, a
abonamentelor si a biletelor de intrare
la spectacole constituie contraventie si
se sanctioneaza cu amenda de la 920
de lei la 4.520 de lei

Pentru anul fiscal 2007 contraventiilor prevazute la art.294 li se aplica dispozitiile Ordonantei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclus
posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii
procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul
amenzii.
9 ). TAXA PT. ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI
AUTORIZATIILOR
Art.267 alin.(1)Taxa
pt.
eliberarea
certificatului de urbanism, in mediu urban
Suprafata pt. care se obtine certificatul de
urbanism
a) Pana la 150 m² inclusiv

Nivelurile de
impozitare pentru
anul 2007
Taxa (lei)

Nivelurile
prevazute Legea
571/2003

Propunere pentru
anul 2008

Taxa (lei)

Taxa (lei)

4,00

3-4

4,00

b) Intre 151 si 250 m² inclusiv
c) Intre 251 si 500 m² inclusiv
d) Intre 501 si 750 m² inclusiv
e) Intre 751 si 1.000 m² inclusiv
f) Peste 1.000 m²

Art.267 alin.(4)
Taxa pt. eliberarea
autorizatiei de foraje sau excavari
Art.267 alin.(7) Taxa pt. eliberarea
autorizatiei de construire pt. chioscuri,
tonete, cabine, spatii de expunere, situate
pe caile si in spatiile publice, precum si
pt. Amplasarea corpurilor si a panourilor
de afisaj, a firmelor si reclamelor
Art.267 alin.(11) Taxa pt. eliberarea unei
autorizatii privind lucrarile de racorduri
si bransamente la retele publice de apa,
canalizare, gaze, termice, energie
electrica, telefonie si televiziune prin
cablu
Art.267 alin.(12) Taxa
pt. avizarea
certificatului de urbanism de catre
comisia de urbanism si amenajarea
teritoriului, de catre primari
Art.267 alin.(13) Taxa pt. eliberarea
certificatului de nomenclatura stradala si
adresa postala
Art.268 alin.(1) Taxa pt. eliberareaunei
autorizatii pentru desfasurarea unei
activitati economice
-in mediul rural
-in mediul urban

Art.268 alin.(2) Taxa pt. eliberarea autorizatiilor
sanitare de functionare

Art.268 alin.(3) Taxa pt. eliberarea de
copii heliografice format A3 de pe
planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, detinute de consiliile
locale
-la scara 1:500
-la scara 1:1000
-la scara 1:2000
Art.268 alin.(4) Taxa pt. eliberarea
certificatului de producator

5,00

4-5

5,00

7,00
8,00
10,00
10,0+0,01 lei/m2
pentru fiecare m2
care depaseste 1.000
m2
6,0 pentru fiecare m2
afectat

5-7
7-8
8-10
10,0+0,01 lei/m2
pentru fiecare m2
care depaseste
1.000 m2
intre 0 si 6,00
inclusiv, pentru
fiecare m2 afectat

7,00
8,00
10,00
10,0+0,01 lei/m2
pentru fiecare m2
care depaseste 1.000
m2
6,0 pentru fiecare
m2 afectat

6,0 pentru fiecare
m2 de suprafata
ocupata de
constructie

intre 0 si 6,00
inclusiv, pentru
fiecare m2 de
suprafata ocupata
de constructie

6,0 pentru fiecare
m2 de suprafata
ocupata de
constructie

9,00 pentru fiecare
racord

intre 0 si 9,00
inclusiv, pentru
fiecare racord

9,00 pentru fiecare
record

11,00

intre 0 si 11
inclusiv

11,00

7,00

intre 0 si 7 inclusiv

7,00

intre 0 si 11
inclusiv
intre 0 si 57
inclusiv

11,00
57,00

10,00

intre 0 si 14 inclusiv

10,00

intre 0 si 23
inclusiv, pentru
fiecare m2 sau
fractiune de m2

intre 0 si
23inclusiv, pentru
fiecare m2 sau
fractiune de m2

intre 0 si 23 inclusiv,
pentru fiecare m2 sau
fractiune de m2
19,00

19,00

22,00

22,00

23,00

25,00

20,00

intre 0 si 57
inclusiv

20,00

Art.268 alin.(5) Taxa pt. eliberarea
vizarea anuala a autorizatiei privind
desfasurarea activitatii de alimentatie
publica
-

Art 283 alin. 1
Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a
locurilor publice si pentru vizitarea
muzeelor, a caselore memoriale sau a
monumentelor istorice, de arhitectura si
arheologie

1000,00

intre 0 si 3000
inclusiv

x

0-13 lei/zi inclusiv
x

x

ANEXA NR. II

REGULAMENT
DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE LA PLATA
IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU PERSOANE
FIZICE ŞI JURIDICE, PENTRU ANUL 2008

I. Dispozitii generale:
Art. 1 In sensul prezentului Regulament, prin urmatorii termeni se intelege:
- facilitate fiscala – scutire, reducere, amanare sau esalonare la plata de
impozite si taxe sau dobanzi si penalitati de intarziere, pentru categoriile
de persoane beneficiare.
- categorie de persoana beneficiara – categorie de persoana prevazuta de
lege, careia i se poate acorda sau i se acorda o facilitate fiscala.
- contribuabil – persoana fizica sau persoana juridica care datoreaza un
impozit si/sau o taxa
- creanta bugetara - dreptul de a incasa cu titlu de impozit, taxa sau
varsamant in contul creditorului de la debitori obligati
- accesoriile creantelor bugetare – dobanzi si penalitati de intarziere
pentru neplata in termen a creantelor bugetare

LISTA FACILITATILOR FISCALE ACORDATE CONTRIBUABILILOR
DIN MUNICIPIUL MARGHITA PENTRU IMPOZITELE SI TAXELE
LOCALE DATORATE DE ACESTIA ÎN ANUL 2008
I.

IMPOZITUL PE CLADIRI

PERSOANE FIZICE:
ART. 250
1) 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, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile
ulterioare.
ART. 284
Nu se supun impozitului pe cladiri cele situate la adresa de domiciliu a urmatorilor
contribuabili:
a) veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale
veteranilor 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.
c) 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
d) vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.
e) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate
f) 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.
PERSOANE JURIDICE:
ART. 250
(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
immobile 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 administrativ-teritoriale 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. 285
(3) Oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei,
Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
(4) 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;
(5) Organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale în unitati
specializate care asigura gazduire, îngrijire sociala si medicala, 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
(6) 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

(7) Impozitul pe cladiri 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.
(8) 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.
(9) Elementele infrastructurii feroviare publice sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri
Art. 249
(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, 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
II. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
PERSOANE FIZICE:
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 degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât
dureaza ameliorarea acestuia;
c) 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;
ART. 284
Terenurile apartinând urmatoarelor categorii de contribuabili:
d) veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale
veteranilor de razboi.
e) 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.
f) persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de
eroiimartiri 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
g) vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.
h) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate
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 învatamânt preuniversitar 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;
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 administrativ-teritoriale 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.
ART. 285
m) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei,
Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
n) 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;
o) 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.
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;
b) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice
cu domiciliul în Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;
ART. 284
c) veteranii de razboi,invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale
veteranilor de razboi;
d) 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.
e) 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. 262
Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:
a) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice
cu domiciliul în Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;
b) mijloacele de transport ale institutiilor publice;
c) 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.
d) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 285
d) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei,
Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
e) 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;
f) 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 CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A
AUTORIZATIILOR
PERSOANE FIZICE:
ART. 284
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor nu se aplica pentru:
a) veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale
veteranilor 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.
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate
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
f) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei,
Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
g) 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;
h) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea si functionarea caminelor de
batrâni si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii;
i) 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.
(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 publicitate.
VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
ART. 276
Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
VII. TAXA HOTELIERA
PERSOANE FIZICE:
ART.. 280
Taxa hoteliera nu se aplica pentru:
a) persoanele fizice în vârsta de pâna la 18 ani inclusiv;
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I;
c) pensionarii sau studentii;
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
e) veteranii de razboi,invalizii de razboi;
f) vaduvele de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;
g) 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;
h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b)-g), care este cazat/cazata
împreuna cu o persoana mentionata la lit. b)-g).
VIII. TAXE SPECIALE
PERSOANE FIZICE:
ART. 284
(1) Taxele speciale nu se aplica pentru:
a) veteranii de razboi,invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale
veteranilor 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
(1) Alte taxe locale nu se aplica pentru:
a) veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale
veteranilor 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:
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.
ATENTIE!
În cazul unei cladiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut în comun de o
persoana fizica prevazuta la art. 284, scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile
detinute în comun de soti.
Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de
persoanele fizice prevazute la art. 284.
Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate

ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la art.284, exceptie facand veteranii de razboi,
invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de
razboi, care sunt scutiti si de la plata impozitului pe terenul arabil in suprafata de pana
la 5 ha.
Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica doar pentru un singur
mijloc de transport, la alegere, persoanelor fizice prevazute la art. 284 .
Scutirea de la plata impozitului prevazuta la art. 284, se aplica unei persoane începând cu
prima zi a lunii urmatoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea
scutirii.
Scutirea de impozit pentru o cladire realizata în conditiile Legii locuintei nr. 114/1996 si a
Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor
lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, se
aplica pentru o cladire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. Scutirea de la plata
impozitului se aplica unei persoane începând cu prima zi a lunii urmatoare celei în care
persoana depune documentele justificative în vederea scutirii si numai pentru cladirile folosite
ca domiciliu. În cazul înstrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al
cladirii.
Pentru a beneficia de scutirea de impozitul pe cladiri în cazul reabilitarii sau modernizarii
termice, persoanele fizice sau juridice române care detin în proprietate cladirile în cauza
trebuie sa depuna la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale
(Biroul Impozite si Taxe din cadrul Primariei) o cerere însotita de copii de pe autorizatia de
construire pentru lucrarile de reabilitare termica si de pe documentele din care reiese perioada
de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica. Scutirea se acorda începând cu
data de întâi a lunii urmatoare celei în care persoanele au depus cererea respectiva.

Facilitatile fiscale ce pot fi acordate de Consiliul Local si categoriile de contribuabili ce pot
beneficia de acestea:

1. Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe
teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale caror venituri lunare sunt mai mici
decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau
ajutor social.
2. In acest sens, propun acordarea unei reduceri de 50%, la plata impozitului pe cladiri
si teren, pentru persoanelor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
-au varsta peste 70 de ani;
-ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau
in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social.

3. Amanari si esalonari la plata pentru orice fel de impozite si taxe; amanari, esalonari, scutiri
si reduceri la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata la
termen a impozitelor si taxelor locale, acordate conform art. 125 din O.G. nr. 92/2003
republicata.

4. Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe
teren, precum si a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de
construire sau o reducere a acestora, in cazul unei calamitati naturale.
5. Incepand cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe
cladiri si a impozitului pe teren,datorate de catre persoanele juridice in conditiile elaborarii
unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv dezvoltarea regionala si in conditiile
indeplinirii dispozitiilor prevazute de O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile nationale in
domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
Pentru a beneficia de facilitatile fiscale stabilite prin prezenta anexa, solicitantii vor depune o
cerere in acest sens la Biroul Relatii cu Publicul din cadrul Primariei Municipiului
Marghita.Cererea va fi insotita de documente justificative din care sa rezulte ca persoana fizica
sau juridica face parte din categoria acelor contribuabili care pot beneficia de facilitati fiscale
in temeiul prezentei hotarari si indeplinesc conditiile prevazute in Anexa II. Biroul de
specialitate va analiza dosarul si va intocmi referatul de specialitate cu propunerea de avizare
sau de respingere dupa caz, a cererii de acordare a facilitatii.

ANEXA nr. III

Calendarul impozitelor si taxelor locale
Tipul creantei bugetare

Rata/ Data scadentei Observatii

Impozit pe cladiri persoane
fizice

Rata I: 31 martie

Impozit pe teren personae
fizice

Rata I: 31 martie

Impozit pe mijloacele de
transport persoane fizice

Rata I: 31 martie

Impozit pe cladiri persoane
juridice

Rata I: 31 martie

Impozit pe teren personae
juridice

Rata I: 31 martie

Impozit pe mijloacele de
transport persoane juridice

Rata I: 31 martie

Taxa pentru eliberarea
certificatelor, avizelor si
autorizatiilor

Plata se face anticipat, la prestarea serviciului

Rata II: 30
septembrie
Rata II: 30
septembrie
Rata II: 30
septembrie
Rata II: 30
septembrie
Rata II: 30
septembrie
Rata II: 30
septembrie

Rate egale (daca impozitul anual, datorat,
este de pana la 50 lei inclusiv,se plateste
integral pana la primul termen de plata)
Rate egale (daca impozitul anual, datorat,
este de pana la 50 lei inclusiv,se plateste
integral pana la primul termen de plata)
Rate egale (daca impozitul anual datorat,
este de pana la 50 lei inclusiv,se plateste
integral pana la primul termen de plata)
Rate egale (daca impozitul anual datorat,
este de pana la 50 lei inclusiv,se plateste
integral pana la primul termen de plata)
Rate egale (daca impozitul anual datorat,
este de pana la 50 lei inclusiv,se plateste
integral pana la primul termen de plata)
Rate egale (daca impozitul anual datorat,
este de pana la 50 lei inclusiv,se plateste
integral pana la primul termen de plata)

Taxa pentru folosirea
mijloacelor de reclama si
publicitate:
a. contracte de
publicitate;
b. afisaj panouri
publicitare;

Rata I: 15 martie
Rata II: 15 iunie

Pt.a) plata se face lunar, pana pe data de
10 a lunii urmatoare

Rata III: 15 septembrie
Rata IV: 15 noiembrie

c. firme instalate la
locul exercitarii
activitatii.
Impozit pe spectacole

Lunar, pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care
a avut loc spectacolul.

a. pentru manifestari
artistice de teatru, de
opera, de opereta, de
filarmonica,
cinematografice,
muzicale, de circ,
precum si pentru
competitiile sportive
interne si
internationale;
b. pentru manifestari
artistice de
genul:festivaluri,
concursuri, cenacluri,
serate, recitaluri;
c. activitati artistice si
distractive de
videoteca si
discoteca.
Taxa hoteliera

Taxa se incaseaza odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate
si se varsa la bugetul local pana la data de 10, inclusiv, a lunii
urmatoare celei in care s-a colectat.

Taxa pentru utilizarea
Taxa este zilnica si se plateste anticipat
temporara a locurilor publice
si pentru vizitarea muzeelor,
caselor memoriale,
monumentelor istorice, de
arhitectura si arheologice
Taxa pentru detinerea in

Taxa este zilnica si se plateste anticipat

proprietate sau in folosinta,
de utilaje destinate sa
functioneza in scopul
obtinerii de venit
Taxa pentru vehicule lente

Taxa este anuala si se plateste anticipat

Taxe judiciare de timbru

Taxa se plateste anticipat

Taxe de timbru notariale

Taxa se plateste anticipat

Taxe extrajudiciare de
timbru

Taxa se plateste anticipat

Amenzi:

Unde prevede legea, contravenientii pot achita jumatate din
minimul amenzii in termen de 48 de ore, 2 zile lucratoare.

a. amenzi circulatie;
b. amenzi H.C.L.;
c. amenzi diverse.
Nota:
1. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a
impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru intregul an, pana la data de 31
martie a anului fiscal, se acorda o bonificiatie de 10%, stabilita prin H.C.L. nr.

2. Pentru neachitarea la termenele scadente a obligatiilor fiscale catre bugetul local se
datoreaza, dupa aceste termene, majorari de intarziere al caror nivel este de 0,1% /zi,
conform prevederilor legale.

