
ROMANIA
JUDETUL BUZAU

CONSILruL LOCA L TINTE S TI

HOTARARE
rivind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul202I

Consiliul local al comunei Tintesti
Avtnd in vedere :

Proiectul de hotarare initiat de dl. primar Stoica Auel;
Referatul de aprobare a primarului Comunei Tintesti nr.7379/13.10.2020;
Raportul compartimentului de specialitate al primarului nr.73g0/13.10.2020;
Avizul favorabil al comisiilor Consiliului local nr.738l/13.10.2020 .

HCL w.-2j129.05.2020 privind indexarea impozitelor si taxelor llcale aplicabile in anul 2021 la nivelul
comunei Tintesti ;
Legea nr. 227 /2015 pivind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;P."l."jdf H.G. nr' l/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Codului fiscal, cumodificarile si completarile ulterioare;
Prevederile Legii nr .20712015 - Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare ;

frev-ederile art. 16 litera e din Legea rc. 44/1994 privind veteranii de razboi , precum si unele drepturi aleinvalizilor de razboi si vaduvelor de razboi - republicata ;
Prevederile ad.5 alin.2 si art- 8 alin_ 2 dn Legea nr-145/2014 privind stabilirea unor masuri de reglementare apietei produselor din sectorul agricol; I
Prevederile art. 20 alin. 1 litera b ,,art. 27 si art.30 din Legea nr. 27312006 pdvind finantele publice locale -actualizata I
Prevederile Legii nr.l 19/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenta decizionala in adqrinistratia publica;
Prevederile art. 87 fi art. 129 alin. (4) lit. c), din ouG nr. 5712019 privind codul adminishativ.

. _ _ _in_temeiul dispoziliilor art. 139 alin. (l) qi art. 196, alin.(l), lit. a) din O.u.G.nr. S7l20t9,privind Codul administrativ,

HOTARASTE:
Art I Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2021 , conform valorilor din anexele nr. 1 si 2 .Art 2 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare .lrr 3 Nivelurile impozitelor si taxel"or locale prevazute in prezenta hotarare se aplica incepand cu 01 .01.2021.ArL 4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineazi primarul comunei Tintesti, prin

compartimentul ,, Taxe si impozite "din cadrul aparatului de specialitate al p.i-u.ului co-*ei Tintesti .Art 4 Prezenta hotarare se -aduce la cunostinta publica ,respectiv se comunici primarului comulei Tinteiti ,compartimentului 6 spcialitate din cadrul iparatului di specialitate al primarului sl Institutiei prefectului
judetului Buzau .. FI- T\

Presedintedesedintu F,'Y-:!""rr,rt*,"ryq ';7

Nr. 41 /16.10.2020

Acessta hotarare a fost sdoptata de Consiliul Locul al comunei Tintesti in sedinta din futa de 16,10.2020,
cu respectarea prevederilor artl39 alin.(l) din OUG nr.57/2019 privind Codul administra&, cu numar de 13votuli penfta, 0, abtineri si A voturi impotrivd, din numarul toil de 13 consilieri in funste si t3 consilieriprezenti h sedinta.
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                                   Anexa1la H.C.L. Tintesti nr.41/16.10.2020 
 

 
       IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE 2021____  
                                     
 
 Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal constituie integral venituri proprii 
ale bugetului local al Comunei Ţinteşti , după caz, următoarele resurse financiare: 

A. Impozitele şi taxele locale, instituite prin titlul IX, respectiv: 
a. impozitul pe clădiri si taxa pe cladiri; 
b. impozitul pe teren si taxe pe teren; 
c. impozitul pe mijloacelor de transport; 
d. taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor; 
e. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; 
f. impozitul pe spectacole; 
g. taxele speciale; 
h. alte taxe locale. 

B. Taxele instituite prin: 
a. Legea nr. 146/1997 cu modificările şi completările ulterioare privind 

taxele judiciare de timbru; 
b. Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 cu modificările şi completările 

ulterioare privind taxele de timbru pentru activitatea notarială; 
 

CAP. 1 IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLADIRI 
 
ART. I  Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice 
     1) Orice persoana care are in propietate o cladire situata in cadrul unitatii 
administrativ teritoriale a Comunei Ţinteşti, datoreaza anual impozit pentru acea 
cladire, exceptând cazul in care prin lege se prevede altfel. Prin „ cladire” se 
intelege :”orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul 
acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una 
sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, 
obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, 
iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi 
acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv 
construcţiile reprezentând turnurile de susţinere a turbinelor eoliene” 
     2)  Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte 
taxa pe clădiri, care se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, 
administrare sau folosinţă asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are 
relaţia contractuală cu persoana de drept public. 
    3) În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, 
administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe 
clădiri se stabileşte proporţional cu numărul de luni pentru care este constituit 
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. Pentru fracţiunile mai 
mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile din luna 
respectivă. 
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    4) În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, 
administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe 
clădiri se datorează proporţional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în 
contract. 
    5) Pe perioada in care pentru o cladire se plateste taxa pe caldiri, nu se 
datoreaza impozitul pe cladiri. 
    6)  În cazul în care pentru o clădire proprietate publică sau privată a statului 
ori a unităţii administrativ-teritoriale se datorează impozit pe clădiri, iar în cursul 
unui an apar situaţii care determină datorarea taxei pe clădiri, diferenţa de 
impozit pentru perioada pe care se datorează taxa pe clădiri se compensează sau 
se restituie contribuabilului în anul fiscal următor. 
     7)  In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai 
multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul 
pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. In cazul in 
care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare 
proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cldirea 
respectiva. 
 

Art.II Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea 
persoanelor fizice 

 
 1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexa, aflate in proprietatea 

persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se determină prin inmultirea suprafetei 
construite desfasurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea 
impozabilă corespunzătoare exprimată în lei/mp din tabelul următor: 

 
VALORILE IMPOZABILE PE METRU PĂTRAT DE SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ 

DESFĂŞURATĂ CONFORM ART. 457 ALIN. 2 indexate confrom HCl nr.25/25.04.2019 

Tipul clădirii 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate 
şi încălzire (condiţii 

cumulative) 
lei/m2 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 
 lei/m2 

1. Clădiri cu cadre din beton armat, sau cu 
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din 
orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

1086 652 

2. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din 
vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic 

326 217 

3. Clădire-anexă cu cadre din beton armat, 
sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic şi/sau chimic 

217 189 

4. Clădire-anexe cu pereţii exteriori din lemn, 
din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din 
vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic 

136 81 
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* Valorilor inscrise in tabel le vor fi aplicate cota de 0.15 % asupra 
valorii impozabile a cladirii si coeficientul de corecţie corespunzător, 
prevăzut mai jos: 

Ø Ţinteşti  zona A rangul IV ______________ 1,10 
Ø Maxenu , Pogonele ,Odaia Banului zona A rangul V 

_______________1,05  
 
3) In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru 

stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut la alin.2) 
valoarea impozabila corespunzatoare materialului cu ponderea cea mai mare. 

4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin 
insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale 
balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptând 
suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, ale scarilor si teraselor neacoperite. 

5) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe 
conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina 
prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 

6) Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării 
acesteia ,după cum urmează: 

-a) cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 
1 ianuarie a anului fiscal de referinţă 

-b) cu 30%  pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 
de ani inclusiv ,la data de 1 ianuarie a anului de referinţă. 

-c) cu 10%  pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 
de ani inclusiv ,la data de 1 ianuarie a anului de referinţă. 
        7) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din 
punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se 
consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. 
Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări 
de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei 
fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, 
consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte 
lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a 
clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, 
vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-
ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în 
care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel 
puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 
 
  
 
Art.III Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea 

persoanelor fizice 
 

 1) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice 
impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,7 % asupra valorii 
care poate fi: 
 a)valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator 
autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus la organul fiscal pana 
la primul termen de plata din anul de referinta; 
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 b)valoarea finala a lucrarilor de construtii, in cazul cladirilor noi, construite 
in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 
 c)valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 
propietate, in cazul cladirilor dobindite in ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinta. 
 2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, 
utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza 
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. 
 
                 Din punct de vedere fiscal, se consideră ca fiind utilizate pentru activități 
din domeniul agricol numai acele clădiri folosite în exclusivitate pentru activitățile 
care corespund grupelor 011 – 016 din Ordinul președintelui Institutului Național de 
Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia 
națională – CAEN : 
               011 – cultivarea plantelor nepermanente; 
               012 – cultivarea plantelor din culturi permanente; 
               013 – cultivarea plantelor pentru inmultire; 
               014 -  cresterea animalelor; 
               015 – activitati in ferme mixte ( cultura vegetala combinata cu cresterea 
animalelor); 
               016 -  activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare.  
 
 3) In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor 
mai sus aratate impozitul pe cladirile nerezidentiale se calculeaza prin aplicarea 
cotei de 2% asupra valorii impozabile dererminate pentru calculul impozitului pe 
cladirile rezidentiale.  
 

Art.IV Calculul impozitului pe cladiri cu destinatie mixta  aflate in 
proprietatea persoanelor fizice 

 
 1) In cazul unei cladiri cu destinatie mixta, aflata in proprietatea 
persoanelor fizice, la adresa careia este inregistrat un domiciliu fiscal, unde se 
desfasoara o activitate economica, atunci cand suprafetele folosite in scop 
rezidential si cele folosite in scop nerezidential rezulta din documentatia 
cadastrala, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului aferent suprafetei 
folosite in scop rezidential cu impozitul aferent suprafetei folosite in scop 
nerezidential 
 2) In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la 
care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza  la fel ca 
in  cazul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor 
fizice.  
 (3)Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop 
nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli: 
 a)in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care 
nu se desfasoara nici o activitate economica, impozitul se calculeaza la fel ca in  
cazul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice; 
 b)in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care 
se desfasoara o activitate economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate 
in sarcina persoanei care a desfasurat activitatea economica, , impozitul se 
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calculeaza  la fel ca in  cazul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in 
proprietatea persoanelor fizice; 
        c) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care 
se desfasoara o activitate economica, iar chletuielile cu utilitatile nu sunt 
inregistrate in sarcina persoanei care a desfasurat activitatea economica, 
impozitul se calculeaza la fel ca in cazul impozitului pe cladiri rezidentiale aflate in 
proprietatea persoanelor fizice. 
           Prin “cheltuieli cu utilitatile “ se intelege: cheltuieli comune aferente 
imobilului, cheltuieli cu energia electrica, gazele naturale, chletuieli de 
termoficare, apa si canalizare. 

 
  

 
Art. V CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI  PE CLĂDIRI DETINUTE  DE 

PERSOANELE JURIDICE 
 

1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexa, aflate in proprietatea 
persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 
0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii.    

2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 
persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei 
cote de 1,3% asupra valorii impozabile a  clădirii.  

3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 
persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa 
pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile 
a cladirii. 

4) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor 
juridice, impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru 
suprafata folosita in scop rezidential conform pc. (1), cu impozitul calculat pentru 
suprafata folosita in scop nerezidential conform pc.(2) . 

5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a 
cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea la 31 decembrie a 
anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi: 

a)ultima valoare impozabila inregistrata in evidenta organului fiscal; 
b)valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator 

autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare 
la data evaluarii; 

c)valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite 
in cursul anului fiscal anterior; 

d)valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 
proprietate, in cazul cladirilor dobindite in cursul anului fiscal anterior; 
         e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing 
financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare 
la data evaluării; 

f) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa 
in contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, 
titularului dreptului de proprietate sau de folosinta, dupa caz. 

6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui 
raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 
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standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la 
organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă 

7) Prevederile alin. (6) nu se aplica in cazul cladirilor care apartin persoanelor 
fata de care a fost pronuntata o hotarâre definitiva de declansare a procedurii 
falimentului. 

8) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a 
cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe 
cladiri este de 5%. 

9) In cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri 
nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, 
diferenta de taxa fata de cea stabilita conform alin.(1) sau(2), dupa caz, va fi 
datorata de proprietarul cladirii. 

 
 

Art.VI DECLARAREA, DOBÂNDIREA, INSTRAINAREA SI MODIFICAREA 
CLADIRILOR 

 
1) Impozitul pe cladiri este datorat pentru intreg an fiscal de persoana care 

are in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 
2) In cazul dobândirii sau construirii unei cladiri in cursul anului, 

proprietarul acesteia are obligatia sa depuna o declaratie organul fiscal local 
(Comuna Ţinteşti), in termen de 30 zile de la data dobândirii si datoreaza impozit 
pe cladiri incepind cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 
       3) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după 
cum urmează: 
    a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut 
în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu 
mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor; 
    b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de 
construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de 
recepţie în termenul prevăzut de lege; 
    c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la 
termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat 
prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui 
termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele 
structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de 
recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de 
construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită 
desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri. 
       4) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în 
evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă  obligaţie legală a 
contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost 
executate fără autorizaţie de construire. 
       5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în 
cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de 
proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului 
în care se înstrăinează. 
       6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări 
aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a 
folosinţei, care determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu 
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mai mult de 25%, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de 
impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află 
clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, şi datorează 
impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a 
anului următor. 
      7) În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă 
declaraţie de impunere la organul fiscal local,respectiv Comuna Ţinteşti, în termen 
de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor 
pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare. 
      8) Dacă în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea 
impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu 
data de 1 ianuarie a anului următor. 
      9) În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în 
actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în 
condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în 
vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de 
cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, 
în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează 
conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 
se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declaraţia 
fiscală. 
    10) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui 
contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la 
perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, 
administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal 
local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a 
contractului. 
    11) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor 
contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la 
perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o 
declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a 
acestor contracte. 
     12) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, 
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de 
valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de 
administrare sau de folosinţă. 
     13) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, 
persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, 
administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, 
titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data 
de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a 
contractului. 
    14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea 
acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. 
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    15) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor 
care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe 
clădiri. 

 
 

Art.VII Plata impozitului/taxei pe cladiri 
 

1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual în două rate egale astfel:  

- până la 31 martie; 
- până la 30 septembrie inclusiv.  

  2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul 
an de catre contribuabili, pâna la 31 martie a anului respectiv, se acorda o 
bonificatie de  10%.                                                           

  3) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către 
contribuabili, persoane fizice sau juridice ,de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte 
integral până la primul termen de plată. În cazul  în care contribuabilul deţine în 
proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ 
teritoriale ,suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 

      4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri 
amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi 
(3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 
      5)  În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, 
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de 
valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de 
administrare sau de folosinţă. 
     6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana 
juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, 
administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, 
titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data 
de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a 
contractului. 

 

Art.VIII Scutiri acordate la impozitul/taxa pe cladiri datorata conform art. 
456 Cod Fiscal 

  (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 
a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi 
economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane 
juridice de drept public; 
    b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la 
bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 
    c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, 
conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură 
naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
    d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor 
religioase recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi componentelor locale ale 
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acestora, precum şi casele parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru 
activităţi economice; 
    e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 
    f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional 
sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia 
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte 
venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, 
elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, 
astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi 
Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia 
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru 
activităţi economice; 
    i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum 
şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia 
ajutorului de stat; 
    j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, 
hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la 
apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate 
canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia 
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, 
diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor 
construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi 
economice; 
    l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii 
metroului; 
    m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia 
Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite 
pentru activităţi economice; 
    n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru 
apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 
    o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri 
pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, 
cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice; 
    p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului 
armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi 
urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia 
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a 
văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
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    s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne 
valabilă şi în cazul transferului proprietăţii către copiii acestor categorii de 
beneficiari; 
    t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I 
de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în 
îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi 
persoane încadrate în gradul I de invaliditate; 
    u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele 
închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de 
la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite 
pentru activităţi economice; 
    v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate 
depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării 
Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; 
    w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 
    x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, 
indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada 
stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice. 
 
           (2) Consiliul local a Comunei Ţinteşti hotaraste, in baza art. 456 alin. 2 să 
acorde scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri: 
    a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de 
arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale; 
    b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât 
monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi 
în zonele construite protejate; 
    c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
    d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile 
fără scop lucrativ; 
    e) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, 
începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 
               (3) Scutirea  de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se 
aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana 
depune documentele justificative.    
             (4) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t): 
    a) scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor 
menţionate la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în 
care o cotă-parte din clădiri aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-
parte deţinută de aceşti terţi; 
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    b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deţinută în comun cu 
soţul sau soţia, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la 
alin. (1) lit. s) şi t). În situaţia în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu 
aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti 
terţi. 
           (5) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. 
(1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana 
depune documentele justificative. 
 
      *   Pentru a beneficia  de facilităţile fiscale, proprietarii persoane fizice, trebuie să  depună un 
dosar care va cuprinde: 

- cererea prin care solicită scutirea de impozit; 
- copii conform cu originalul după actele de identitate soţ/soţie din care să rezulte 

adresa de domiciliu; 
- copia conform cu originalul după legitimaţia de veteran sau văduvă de război,  

necăsătorită; 
- copia conform cu originalul a certificatului de încadrare în grad de handicap garv 

sau accentuat; 
- copia conform cu originalul  după legitimaţia persoanelor beneficiare ale Decretului-

Lege nr.118/1990; 
- orice alte documente considerate utile în soluţionarea cererii. 

          Pentru soluţionarea fiecărui dosar privind cererea de acordare a facilităţilor fiscale se va 
avea în vedere următoarele: 

- rezultatul verificărilor efectuate de compartimentul de specialitate al autorităţii 
publice locale cuprinse într-o notă de constatare; 

- realitatea datelor prezentate în cererea de acordare a facilităţilor fiscale; 
- orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare, respingere, 

completarea cererii sau depunerea de acte doveditoare; 
- prevederile legii , potrivit cărora se pot acorda scutiri de la plata impozitelor şi taxelor 

locale; 
- orice alte elemente necesare soluţionării cererii. 

 
            Dosarul complet întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii 
administraţiei publice locale, precum şi propunerea de soluţionare a cererii sunt înaintate 
primarului, care ulterior le va prezenta consiliului local spre aprobare. 
            Termenul de analizare a dosarului este de 30 de zile de la data înregistrării cererii. 
            După analizarea în cadrul şedinţei consiliului local a dosarului, se întocmeşte adresă de 
comunicare către solicitant în termen de 5 zile şi care va cuprinde modul de soluţionare a cererii 
depuse. 
 

CAP. 2     IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 
 
    (1) Orice persoană care are în proprietate un teren situat unitatea in raza 
unitatii  administrativ teritoriale a Comuna Ţinteşti datorează pentru acesta un 
impozit anual, exceptând cazul in care prin lege se prevede altfel.   
    (2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte 
taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 
În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, 
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administrare sau folosinţă asupra terenului, taxa se datorează de persoana care 
are relaţia contractuală cu persoana de drept public 
    (3) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, 
precum şi taxa pe teren prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul local al 
Comunei Ţinteşti.  
    (4) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o lună, 
taxa pe teren se stabileşte proporţional cu numărul de luni pentru care este 
constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. Pentru 
fracţiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile 
din luna respectivă. 
     (5) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o lună, 
taxa pe teren se datorează proporţional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în 
contract. 
    (6) Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se 
datorează impozitul pe teren. 
     (7) În cazul în care pentru o suprafaţă de teren proprietate publică sau privată 
a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale se datorează impozit pe teren, iar 
în cursul unui an apar situaţii care determină datorarea taxei pe teren, diferenţa 
de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa se compensează sau se 
restituie contribuabilului în anul fiscal următor. 
    (8) În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe 
persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în 
proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale 
proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din 
impozitul pentru terenul respectiv. 
    (9)  Pentru suprafetele  de teren acoperite de o cladire se datoreaza impozit/taxa 
pe teren. Prin sintagma „ suprafata de teren care este acoperita de o cladire” se 
intelege suprafata construita la sol a cladirilor. 
  
 

ART. I   Calculul impozitului/taxei pe teren 
 

(1) Astfel, Comuna Tintesti este situată  în zona A în cadrul localităţii şi rangul IV 
pentru satul Ţinteşti – reşedinţă de comună respectiv rangul V pentru satele 
:Maxenu , Pogonele , Odaia Banului . 
  (2) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, 
rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a 
terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 
    (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la 
categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte 
prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 
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ZONA IN CADRUL 

LOCALITATII 

RANGUL LOCALITATII LEI  RON/HA 

ZONA A.   

- Ţinteşti IV 872 

- sat Maxenu V 763 

- sat Pogognele 

- sat Odaia Banului 

V 

V 

763 

763 

     
       (4) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol 
la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa 
pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, 
cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul următor, exprimate în lei pe hectar: 
 
 
 
 
Nr. 
crt. 

 
Categoria de folosinţă/ 
zonă Zona A 

1. Teren arabil 
30 

2. Păşune 23 
3. Fâneaţă 23 
4. Vie 50 
5. Livadă 57 

6. Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră 30 

7. Terenuri cu apă 17 
8. Drumuri şi căi ferate X 
9. Teren neproductiv X 

(5) Impozitul pe teren se stabileste prin aplicarea coeficientului de corecţie 
corespunzător rangului localităţii respectiv: 

- Ţinteşti                                                                                          1,10; 
- Maxenu ,Pogonele , Odaia Banului                                               1,00; 

    (6)  Ca excepţie de la prevederile alin. (2)-(5), în cazul contribuabililor persoane 
juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la 
altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe 
teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, 
cumulativ, următoarele condiţii: 
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    a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
    b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi 
cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).In cazul in 
care nu sunt indeplinite conditiile aratate impozitul se va calcul conform aln. 4. 
    (7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se 
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, la care se adauga coeficientul de 
corectie corespunzator: 

- Ţinteşti ______________zona A ,rangul IV:-coeficient de corecţie:1,10 
-Maxenu ,Pogognele , Odaia Banului __________zona A, rangul V:-

coeficient de corecţie :-1,05 
 
 
 

Nr.crt. Categoria de 
folosinţă Zona A 

1. Teren cu 
construcţii 

33 

2. Arabil 54 
3. Păşune, fâneață 30 
4. Vie pe rod 60 
5. Livadă pe rod 61 
6. Pădure sau alt 

teren cu 
vegetaţie 
forestieră 

18 

7. Teren cu 
amenajări 
piscicole 

37 

8. Drumuri si cai 
ferate 

X 

9. Teren 
neproductiv 

X 

 
  (8) În cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în 
România şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu 
excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice, valoarea 
impozabilă se stabileşte prin asimilare cu terenurile neproductive. 
    (9) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a 
titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea 
categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la 
declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa 
acestuia, a unui membru major al gospodăriei. 
 

ART. II    Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren 
    (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are 
în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 
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    (2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are 
obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local , în 
termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând 
cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
    (3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în 
cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de 
proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior 
anului în care se înstrăinează. 
    (4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică 
în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la 
modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situaţii 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
    (5) În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia 
are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a 
cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la 
data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
    (6) În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în 
actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în 
condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund 
situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de 
cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea 
funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local 
lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală. 
    (7) Taxa pe teren se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se 
constituie dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.” 
    (8) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui 
contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la 
perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, 
administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal 
local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a 
contractului. 
            În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul 
unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă 
la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o 
declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a 
acestor contracte. 
    (9) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, 
persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la 
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până 
la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă. 
    (10) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea 
acestor terenuri la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. 
    (11) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor 
care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe 
teren. 
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ART. III  Plata impozitului şi a taxei pe teren 
 

    (1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 
martie şi 30 septembrie inclusiv. 
    (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an 
de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se 
acordă o bonificaţie de 10%. 
    (3) Impozitul pe teren, datorat  bugetului  local de către contribuabili, persoane 
fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul 
termen de plată. 
    (4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri 
amplasate pe raza Tintesti , prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe 
teren cumulat. 
    (5) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei 
luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 
    (6) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a 
contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau 
de folosinţă. 
     (7) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana 
juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, 
administrare sau folosinţă colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, 
titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data 
de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a 
contractului. 
 

ART. IV  Scutiri acordate la impozitul/taxa pe teren datorate conform art. 
464 Cod fiscal 

 
    (1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: 
    a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi 
economice sau agrement; 
    b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date 
în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la 
bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 
    c) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor 
religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor 
care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    d) terenurile aparţinând cimitirelor ; 
    e) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, cu 
excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează 
venituri,cu modificările şi completările ulterioare; 
    f) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru 
activităţi economice; 
    g) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, precum şi terenurile aferente 
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă 
a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară; 
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    h) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, 
gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea 
resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi 
terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o 
hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei 
solului; 
    i) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru 
perioada cât durează ameliorarea acestora; 
    j) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii 
pentru agricultură sau silvicultură; 
    k) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, 
drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile 
ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă; 
    l) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru 
apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 
    m) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi 
Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    n) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a 
văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
    o) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare si a persoanelor fizice prevazute la art.1 din 
Ordonanta Guvernului nr.105/1999, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr.189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare ; scutirea rămâne 
valabilă şi în cazul transferului proprietăţii către copiii acestor categorii de 
beneficiari; 
    p) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I 
de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav 
sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 
    r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 
art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    (2) Consiliul local al Comunei Ţinteşti hotaraste, in baza art.464 alin.(2) din 
Codul fiscal,  să acorde scutirea de impozitulul/taxa pe teren datorate pentru: 
    a) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
    b) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile 
fără scop lucrativ; 
    c) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru 
activităţile fără scop lucrativ; 
    f) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric; 
    i) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi 
protejate; 
    j) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele 
protejate; 
    r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată 
a efectuării cercetărilor. 
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         (3) Scutirea  de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune 
documentele justificative. 
        (4) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. n), o) şi p): 
    a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea 
persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În 
situaţia în care o cotă-parte din teren aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă 
pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi; 
    b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în 
proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. s) şi t), deţinute în comun cu 
soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din terenul respectiv aparţine unor 
terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi. 
    (5) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. 
p), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana 
depune documentele justificative. 
 
 *   Pentru a beneficia  de facilităţile fiscale, proprietarii persoane fizice, trebuie să  depună un 
dosar care va cuprinde: 

- cererea prin care solicită scutirea de impozit; 
- copii conform cu originalul după actele de identitate soţ/soţie din care să rezulte 

adresa de domiciliu; 
- copia conform cu originalul după legitimaţia de veteran sau văduvă de război,  

necăsătorită; 
- copia conform cu originalul a certificatului de încadrare în grad de handicap garv 

sau accentuat; 
- copia conform cu originalul  după legitimaţia persoanelor beneficiare ale Decretului-

Lege nr.118/1990; 
- orice alte documente considerate utile în soluţionarea cererii. 

          Pentru soluţionarea fiecărui dosar privind cererea de acordare a facilităţilor fiscale se va 
avea în vedere următoarele: 

- rezultatul verificărilor efectuate de compartimentul de specialitate al autorităţii 
publice locale cuprinse într-o notă de constatare; 

- realitatea datelor prezentate în cererea de acordare a facilităţilor fiscale; 
- orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare, respingere, 

completarea cererii sau depunerea de acte doveditoare; 
- prevederile legii , potrivit cărora se pot acorda scutiri de la plata impozitelor şi taxelor 

locale; 
- orice alte elemente necesare soluţionării cererii. 

 
            Dosarul complet întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii 
administraţiei publice locale, precum şi propunerea de soluţionare a cererii sunt înaintate 
primarului, care ulterior le va prezenta consiliului local spre aprobare. 
            Termenul de analizare a dosarului este de 30 de zile de la data înregistrării cererii. 
            După analizarea în cadrul şedinţei consiliului local a dosarului, se întocmeşte adresă de 
comunicare către solicitant în termen de 5 zile şi care va cuprinde modul de soluţionare a cererii 
depuse. 
    4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care 
sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o 
durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . 
Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această 
condiţie. 
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CAP. 3  IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

 
    (1) Orice persoană care are domiciliul pe raza Comunei Ţinteşti si are in 
proprietate un mijloc de transport care care este inmatriculat în Comuna Ţinteşti 
datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în 
care prin lege se prevede altfel.   
    (2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de 
transport este înmatriculat sau înregistrat în Comuna Ţinteşti. 
    (3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing 
financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se 
datorează de locatar. 
 

ART. I  Calculul impozitului 
 

    (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul 
mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol. 
    (2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de 
transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin 
înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma 
corespunzătoare din tabelul următor: 
 
 
 

Mijloc de transport cu tracțiune mecanică  

I. Vehicule înmatriculate (lei /200 cmc sau fracțiune din aceasta) 

1) Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi 
autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1.600 cmc, inclusive 

  
 

8 

2) Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu 
capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc 

9 

3) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
1601 cmc şi 2000 cmc inclusiv 

19 

4) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv 

75 

5) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv 

151 

6) autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 
3001 cmc 

303 

7) autobuze ,autocare,microbuze 25 

8)alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa 
totală maximă autorizată de până la 12 tone, 
inclusiv 

31 
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9)tractoare înmatriculate 19 

II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cmc 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate 
cilindrică< 4.800 cmc 

4 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate 
cilindrică> 4.800 cmc 

6 

2.  Vehicule fără capacitate cilindrică 
evidențiată* 

52 lei/an 

*) Nu intră sub incidența punctului 2 vehiculele cu tracțiune alta decât 
mecanică . 

  (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%, 
conform hotărârii consiliului local. Prin mijloc de transport hibrid se intelege 
mijlocul de transport care are tractiune mecanica si electrica.  
    (4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din 
impozitul pentru motocicletele respective. 
    (5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată 
egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu 
suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau 

mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi 
greutatea brută încărcată 

maximă admisă 

Impozitul 
(în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

I două axe 

 1 
Masa de cel puţin 12 
tone, dar mai mică 
de 13 tone 

0 142 

 2 
Masa de cel puţin 13 
tone, dar mai mică 
de 14 tone 

142 395 

 3 
Masa de cel puţin 14 
tone, dar mai mică 
de 15 tone 

395 555 

 4 
Masa de cel puţin 15 
tone, dar mai mică 
de 18 tone 

555 1257 

 5 Masa de cel puţin 18 
tone 555 1257 

II 3 axe 

 1 
Masa de cel puţin 15 
tone, dar mai mică 
de 17 tone 

142 248 
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 2 
Masa de cel puţin 17 
tone, dar mai mică 
de 19 tone 

248 509 

 3 
Masa de cel puţin 19 
tone, dar mai mică 
de 21 tone 

509 661 

 4 
Masa de cel puţin 21 
tone, dar mai mică 
de 23 tone 

661 1019 

 5 
Masa de cel puţin 23 
tone, dar mai mică 
de 25 tone 

1019 1583 

 6 
Masa de cel puţin 25 
tone, dar mai mică 
de 26 tone 

1019 1583 

 7 Masa de cel puţin 26 
tone 1019 1583 

III 4 axe 

 1 
Masa de cel puţin 23 
tone, dar mai mică 
de 25 tone 

661 670 

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

670 1046 

 3 
Masa de cel puţin 27 
tone, dar mai mică 
de 29 tone 

1046 1661 

 4 
Masa de cel puţin 29 
tone, dar mai mică 
de 31 tone 

1661 2464 

 5 
Masa de cel puţin 31 
tone, dar mai mică 
de 32 tone 

1661 2464 

 6 Masa de cel puţin 32 
tone 1661 2464 

    (6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren 
rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai 
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 
 

Combinatii de autovehicole, autovehicol articulat sau tren rutier cu masa 
totala autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi 
greutatea brută încărcată 

maximă admisă 

Impozitul 
(în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 
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I 2 + 1 axe 

 1 
Masa de cel puţin 12 
tone, dar mai mică 
de 14 tone 

0 0 

 2 
Masa de cel puţin 14 
tone, dar mai mică 
de 16 tone 

0 0 

 3 
Masa de cel puţin 16 
tone, dar mai mică 
de 18 tone 

0 64 

 4 
Masa de cel puţin 18 
tone, dar mai mică 
de 20 tone 

64 147 

 5 
Masa de cel puţin 20 
tone, dar mai mică 
de 22 tone 

147 344 

 6 
Masa de cel puţin 22 
tone, dar mai mică 
de 23 tone 

344 445 

 7 
Masa de cel puţin 23 
tone, dar mai mică 
de 25 tone 

445 803 

 8 
Masa de cel puţin 25 
tone, dar mai mică 
de 28 tone 

803 1408 

 9 Masa de cel puţin 28 
tone 803 1408 

II 2 + 2 axe 

 1 
Masa de cel puţin 23 
tone, dar mai mică 
de 25 tone 

138 321 

 2 
Masa de cel puţin 25 
tone, dar mai mică 
de 26 tone 

321 528 

 3 
Masa de cel puţin 26 
tone, dar mai mică 
de 28 tone 

528 775 

 4 
Masa de cel puţin 28 
tone, dar mai mică 
de 29 tone 

775 936 

 5 
Masa de cel puţin 29 
tone, dar mai mică 
de 31 tone 

936 1537 

 6 
Masa de cel puţin 31 
tone, dar mai mică 
de 33 tone 

1537 2133 

 7 
Masa de cel puţin 33 
tone, dar mai mică 
de 36 tone 

2133 3239 
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 8 
Masa de cel puţin 36 
tone, dar mai mică 
de 38 tone 

2133 3239 

 9 Masa de cel puţin 38 
tone 2133 3239 

III 2 + 3 axe 

 1 
Masa de cel puţin 36 
tone, dar mai mică 
de 38 tone 

1698 2363 

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

2363 3211 

 3 Masa de cel putin 40 
de tone 2363 3211 

IV 3 + 2 axe 

 1 
Masa de cel puţin 36 
tone, dar mai mică 
de 38 tone 

1500 2083 

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

2083 2881 

 3 
Masa de cel puţin 40 
tone, dar mai mică 
de 44 tone 

2881 4262 

 4 Masa de cel puţin 44 
tone 2881 4262 

V 3 + 3 axe 

 1 
Masa de cel puţin 36 
tone, dar mai mică 
de 38 tone 

853 1032 

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

1032 1542 

 3 
Masa de cel puţin 40 
tone, dar mai mică 
de 44 tone 

1542 2454 

 4 Masa de cel puţin 44 
tone 1542 2454 

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 
combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijlocele de 
transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 
Masa totala maxim autorizata Impozit 

-lei- 
a. Pâna la 1 tona, inclusiv 9 
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 36 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 54 
d. Peste 5 tone 67 
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    (8) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală 
maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de 
identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document 
similar. 

(9)Veniturile provenite din aceste taxe se vor utiliza exclusiv pentru lucrări de 
întreţinere, modernizare, reabilitare şi construire a drumurilor locale şi judeţene, 
din care: 60% constituie venituri la bugetul local, iar 40% constituie venituri la 
bugetul judeţean. 

 
ART. II  Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport 

 
  (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal 
de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport 
înmatriculat sau înregistrat  la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 
 (2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are 
obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 
competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 
de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării 
mijlocului de transport. 
 (3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât 
România, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul 
fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau 
punctul de lucru, după caz, şi datorează impozit pe mijloacele de transport 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării 
acestuia în România. 
        (4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are 
obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de 
competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 
30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data 
de 1 ianuarie a anului următor. 
    (5) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe 
mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului 
de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la 
mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are 
domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la 
modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în 
noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
    (6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing 
financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: 
    a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data 
de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la 
sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar; 
    b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a 
cărui rază de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 
de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor 
documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de 
o copie a acestor documente; 
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    c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au 
obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 
de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a 
altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, 
însoţită de o copie a acestor documente. 
    (7) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor 
care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de 
transport. 

ART. III  Plata impozitului pe mijloacele de transport 
 

    (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până 
la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
    (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat 
pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului 
respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%.  
    (3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat bugetului local de către 
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte 
integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în 
proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat 
bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se 
referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 
 

ART. IV  Scutiri la plata impozitului pe mijloacele de transport 
 

(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 
    a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor 
de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de 
război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
    b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de 
invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, 
supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat si  persoane 
incadrate in gradul I de invaliditate pentru un singur mijloc de transport, la 
alegerea contribuabilului; 
    c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 1  si 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art.1 din Ordonanta 
Guvernului nr.105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului; 
    d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la 
alegerea contribuabilului; 
    e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul 
persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula 
Balta Ialomiţei; 
    f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 
    g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru 
servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv 
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transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este 
stabilit în condiţii de transport public; 
    h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 
    i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în 
pastoral; 
    j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă; 
    k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub 
coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului 
Tineretului şi Sportului; 
    l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite 
conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură 
naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
    m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate 
acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, 
îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare 
şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane 
vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 
    n) autovehiculele acţionate electric; 
    o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt 
utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate 
de leasing; 
    p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale. 
    (2) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilita conform 
alin.(1) lit. b) se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care 
persoana depune documente justificative. In celalalte cazuri, scutirea se aplica cu 
data de 1 ianuarie a anului urmator . 
     
 

CAP. 4  TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI 
AUTORIZAŢIILOR 

 
ART. I    Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a 

autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare 
 
 

 (1) Potrivit art. 474 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 227/2015 taxa pentru 
eliberarea certificatului de urbanism se stabileşte în funcţie de suprafaţa 
pentru care se solicită certificatul de urbanism, pentru mediu rural fiind egală 
cu 50% din taxa stabilită în mediu urban, este egala cu suma stabilita conform 
tabelului urmator: 
Suprafaţa pentru care se obţine 

certificatul de urbanism TAXA (LEI ron) 

 a. Până la 150 m2 inclusiv   3 

 b. Între 151 m2 şi 250 m2 

inclusiv 
  4 
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 c. Între 251 m2 şi 500 m2 

inclusiv 
  5 

 d. Între 501 m2 şi 750 m2 

inclusiv 
  7 

 e. Între 751 m2 şi 1.000 m2 

inclusiv 
  8 

    
 f.  Peste 1.000 m2 8 + 0,005 lei/ m2 pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1.000 m2  

 
    (2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
    (3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului este în sumă de 16 lei. 
    (4) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire 
rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţii. 
    (5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii 
decât cele menţionate la alin. (4) este egală cu 1% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 
    (6) Pentru taxele prevăzute la alin. (4) şi (5) stabilite pe baza valorii autorizate a 
lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli: 
     a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate 
de persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia; 
    b) pentru taxa prevăzută la alin. (4), valoarea reală a lucrărilor de construcţie 
nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită la calculul 
impozitului pe cladiri; 
    c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai 
târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a 
obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de 
construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice 
locale; 
    d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală 
privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe 
baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 
    e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea 
stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către 
persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie 
rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 
    (7) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
    (8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei 
construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru 
determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 
    (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare 
de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă 
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autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
organizare de şantier. 
    (10) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, 
cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe 
căile şi în spaţiile publice este de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru 
pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 
    (11) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, 
telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte la 15 lei, pentru fiecare racord. 
    (12) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se 
stabileşte la 11 lei. 
 
 
 

ART. II  Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor 
activităţi 

 
     (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte 
de consiliul local şi este de 22 lei. 
 (2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător se stabileşte în sumă de 
44 lei. Taxa pentru eliberarea unui  carnet de comercializare se stabileste in suma 
de 32 lei/carnet. 
     (3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - 
Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte 
activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia 
naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de 
Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia 
naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei Ţinteşti o taxă pentru 
eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în 
funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective: 
     a) pentru unitatile cu suprafata desfasurata pana la 50 mp - 1090 lei; 
     b) pentru unitatile cu suprafata desfasurata intre 51 mp si 150 mp - 2180 lei; 
     c) pentru unitatile cu suprafata desfasurata intre 151 mp si 300 mp - 3270 lei; 
     d) pentru unitatile cu suprafata desfasurata intre 300 mp si 500 mp - 4360 lei;           
     e) pentru unitatile cu suprafata desfasurata mai mare de 500 mp - 5450 lei; 
                Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind 
desfasurarea activitatilor inregistrate in grupa CAEN 932 – Alte activitati recreative 
si distractive, se stabileste la 1090 lei.  
         (4) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (3), în 
cazul în care persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către 
primarul comunei Ţinteşti în a cărui rază de competenţă se află sediul sau 
punctul de lucru. 
    

ART. III  Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 
nu se datorează pentru: 

 
 (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 
autorizaţiilor următoarele: 
a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, 
văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
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b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele 
prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare si a persoanelor fizice prevazute la art.1 din Ordonanta 
Guvernului nr.105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult 
sau construcţii-anexă; 
d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin 
domeniului public al statului; 
e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes 
public naţional, judeţean sau local; 
f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul 
construcţiei este o instituţie publică; 
g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin 
concesionare, conform legii; 
h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul 
construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi 
Sportului; 
i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul 
construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu 
scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de 
a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul 
construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de 
servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi 
medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie 
socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi 
pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 
k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi 
naturale. 
    (2) Consiliul  local al Comunei Ţinteşti acorda scutirea taxei pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru: 
    a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere 
în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, 
datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste 
lucrări pe cheltuială proprie; 
     

 

CAP. 5  TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI 
PUBLICITATE 

 
ART. I   Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

 
(1)Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în 

baza unui contract sau a unei alt fel de înţelegeri încheiate cu oricare altă 
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persoană datorează taxa prevăzuta la art. 477 din Codul fiscal, la bugetul local 
al unităţii administrativ teritoriale în raza căreia persoana respectivă prestează 
aceste servicii de reclamă şi publicitate, cu exceptia serviciilor de reclama si 
publicitate realizate prin mijloacele de infoemare in masa si audiovizuale.  

(2)Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se calculează prin 
aplicarea unei cote  de 3% asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate, 
prevăzută în contract, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.  

(3)Taxa se declara si se plateste de catre prestatorul serviciului de reclama 
si publicitate la bugetul local lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei 
in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si 
publicitate. 

 
ART. II  Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

     (1)Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de 
afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa 
Capitolului 5, art. 1, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol 
către bugetul local al comunei. 
         (2)Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează 
anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat 
a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma de: 
    a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică, suma este de  34 lei; 
    b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate, suma este de  25 lei. 
        (3)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru 
a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în 
care se afişează în scop de reclamă şi publicitate. 
       (4)Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în 
două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa 
pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de 
către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se 
plăteşte integral până la primul termen de plată. 
       (5)Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate 
al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data 
amplasării structurii de afişaj. 
       (6)Scutiri de la plata taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 
      a)  Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop 
de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor 
când acestea fac reclamă unor activităţi economice. 
       b)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru 
afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în 
interiorul clădirilor. 
       c)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru 
panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau 
marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale. 
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       d)Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 
pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin 
construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate. 

 
CAP. 6   IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

ART.I   Definirea impozitului 
 

    (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie 
sportivă sau altă activitate distractivă în raza administrativa a Comunei Ţinteşti 
are obligaţia de a plăti un impozit denumit in continuare impozit pe spectacole. 
    (2) Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al Comunei Ţinteşti. 
 

 
ART. II  Calculul impozitului 

 
    (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma 
încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 
    (2) Consiliul  local al Comunei Ţinteşti hotărăste cota de impozit după cum 
urmează: 
    a)  2%, pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic 
sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un 
spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională; 
    b)  5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 
    (3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu 
cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, 
conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare 
sau a abonamentelor. 
    (4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu 
prezentul articol au obligaţia de: 
    a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale ; 
    b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc 
spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau 
abonamente; 
    c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa 
sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente; 
    d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de 
la spectatori; 
    e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata 
impozitului pe spectacole; 
    f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, 
evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate 
în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contrasemnate de Ministerul 
Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului. 
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ART. III   Scutiri 

    Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata 
impozitului pe spectacole. 
 

ART. IV  Plata impozitului 
 

    (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii 
următoare celei în care a avut loc spectacolul. 
    (2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a 
depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei 
publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe 
spectacole. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de 
Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
    (3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul 
corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului. 

 
CAP.  7  ALTE TAXE LOCALE 

 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE TAXA VALOARE 

1.  Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice de pe 
raza comunei de către persoane fizice şi juridice, inclusiv comert 
stradal   
 

11 lei/zi 

2.  Taxa pentru utilizarea in mod regulat  a locurilor publice de pe raza 
comunei de către persoane fizice şi juridice, inclusiv comert stradal  
  

109 
lei/luna 

3.  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă  
 

550 lei 

4.  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 
sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliul local 
 

34 lei 

5.   Taxa eliberare certificat fiscal persoane fizice 
 

11 lei 

6.  Taxa eliberare certificat fiscal persoane juridice 
 

23 lei 

7.   Taxa inchiriere sala Camin Cultural pentru nunta   
 

218 lei/zi 

8.   Taxa inchiriere sala camin Cultural pentru botez  
 

109 lei/zi 

9.  Taxa inchiriere sala camin Cultural pentru parastas/pomeni 54 lei/zi 
 

10. Taxa intocmire dosar oferta vanzare teren extravilan  22 lei 
 

11. Taxa numar inmatriculare locala 38 lei/un 
numar 

12. Taxa pentru  tractoare  mari -  folosite numai pentru agricultura 
 

197 lei/an 

13. Taxa pentru  tractoare mici – folosite numai pentru agricultura 99 lei 
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14. Taxa pentru remorci – folosite numai pentru agricultura 

 
27 lei/an 

15. Taxa pt. fiecare vehicul lent (conform listei) 
 

38 lei/an 

16.  Taxa inchiriere buldoexcavator  
 
Nota : Pentru deplasarile mai mari de 5 km, pe langa tariful de 90 lei/ora se 
plateste deplasarea, contravaloarea acesteia fiind echivalent a 11 litri 
motorina/ora 

90 lei/ora 

 
	
	
	
 
LISTA cuprinzand denumirea vehiculelor lente: 
 
   1.    Autocositoare  
   2.    Autoexcavator (excavator pe autosasiu)  
   3.    Autogreder  
   4.    Autoscreper  
   5.    Autostivuitor  
   6.    Buldozer pe pneuri  
   7.    Combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje  
   8.    Compactor autopropulsat  
   9.    Electrocar cu echipamente: sudura, grup electrogen, pompa etc. 
 10.    Excavator cu racleti pentru sapat santuri  
 11.    Excavator cu rotor pentru sapat santuri  
 12.    Excavator pe pneuri  
 13.    Freza autopropulsata pentru canale  
 14.    Freza autopropulsata pentru pamant stabilizat  
 15.    Freza rutiera  
 16.    Incarcator cu o cupa pe pneuri  
 17.    Instalatie autopropulsata de sortare-concasare  
 18.    Macara cu greifer  
 19.    Macara mobila pe pneuri  
 20.    Macara turn autopropulsata  
 21.    Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente  
 22.    Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor  
 23.    Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei asfaltice la drumuri  
 24.    Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor  
 25.    Masina autopropulsata pentru forat  
 26.    Masina autopropulsata pentru turnat asfalt  
 27.    Plug de zapada autopropulsat  
 28.   Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemn  
 29.   Tractor pe pneuri  
 30.   Troliu autopropulsat  
 31.   Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor  
 32.   Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa  
 33.   Vehicul pentru macinat si compactat deseuri  
 34.   Vehicul pentru marcarea drumurilor  
 35.   Vehicul pentru taiat si compactat deseuri  
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CAP. 9  SANCTIUNI  

 
      (1)Nerespectarea prevederilor prezentei hotarâri atrage răspunderea 
disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
     (2)Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel 
de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni: 
    a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere;  
    b) nedepunerea declaraţiilor de impunere  
    (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de 100  
lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de 300 lei. 
    (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei . 
    (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor 
prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. 
    (6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari 
şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale. 
     (7)Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



ANEXA NR.2 LA H.C.L. nr.41fi6.10.2020

TAXE JUDICIARE DE TIMBRU
ART.l (l) Actiunile gi cererile evaluabile in bani, introduse la instanlere judecitore$ti,
se taxeazd astfel:
a) prind la valoarea de 500 lei - 8oZ, dar nu mai pulin de 20 lei
b) inire 501 lei qi 5.000 lei - 40 lei + 7oZ pentru ce depiqeqte 500 lei
c) inhe 5.001 lei qi 25.000 lei - 355 tei + 5% pentru c; depageqte 5.000 lei
d) intre 25.001 lei 9i 50.000 lei - 355 lei + 3olo pentru ce d;pi$e$te 25.000 lei
e) intre 50.001 lei9i250.000 lei -2.105 lei + Z,/o psr1r, ce dipagegte 50.000 lei
f) peste 250.000 lei - 6.105 lei + loTo p.r1,., 

"e 
depigegte 2S0.000 lei

(2).Se taxeazi potrivit alin. (1) 9i urmdtoarele categorii de acJiuni:
a).in constatarea nulitalii, anularea, rezolutiunea sau reziliirea unui act juridic patrimonial; cerereaprivind repunerea pirlilor ?n situalia anterioar[ este scutitA de taxi de timbru
daca este accesorie acestor cereri;
b) privind constatarea existenlei sau inexistenlei unui drept patrimonial;
c) prin care se solicitd pronun{area unei hotirdri judecdtoieqti care line loc de act autentic de instriinare
a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi .eul" *rrpru
acestora.
A\T. 2 (1) in cazul acliunilor posesorii taxa judiciari de timbru se calculeazi la o valoare care sestabilegte la 20%o din valoarea bunului a cdrui posesie se solicitd.
(2) Taxa judiciard de timbru pentru acliunile care au ca obiect un dezmembrdmdnt al dreptului deproprietate se calculeazd la o valoare stabilit[ la 20o/o din valoarea bunului asupra ciruia poart6
dezmembrlmAntul. in cazul cererilor care au ca obiect servituli taxa judiciard de timbru se calculeazaprin raportare Ia20%o din valoarea imobilului asupra ciruia se solicit6 constituirea servitutii.ART. 3 (1) Cererile in materia partajului judiciar se taxeazd astfel:
a) stabilirea bunurilor supuse impir!elii - 3yo din valoarea aceslora
b) stabilirea calitdtii de coproprietar qi stabilirea cotei-p[4i ce se cuvine fiecdrui coproprietar -50 leipentru fi ecare coproprietar
c) creanie pe care coproprietarii le au unii fala de alJii, niscute din starea de proprietate comun[ - 30%din valoarea creanlelor a ciror recunoaftere se soliciti
d) cererea de raport- 3yo din valoarea bunurilor a ciror raportare se solicit[
e) cererea de reductiune a liberalitAlilor excesive - 3oZ din valoarea pdrlii de rezervi supusa reintregiriiprin reducliunea liberalitdtilor
f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia - 3yo din valoarea
masei partajabile.
(2).DaciL cererile in materia partajului judiciar prevrzute de alin. (1) se formuleaz[ in cadrul aceleiagiacliuni, aceasta se taxeaza cu o singurd tax[ de 5oz din valoarea masii partajabile.
ART. 4 (1) Cererile de .'aloare,redusi, soluJionate potrivit procedurii'speciale prevazute de titlul X alca4ii a VI-a din Legea nr. 1341201.0 privind Codul de procedura civild, republicatd, cu modificarile qicompletirile ulterioare, denumitl-in .continuare Cod di procedura civill,'se taxeaza cu 50 lei, ciacdvaloarea cererii nu depageqte 2.000 lei, qi cu 200 lei, pentru cererile a cdror valoare Oepaqegie z.OOo t"i.(2).cererile privind ordonanla de plat6, prevIzutd de titlul IX al cdrlfi a vl-a din coiri ie plocear.acivild, se taxeazd cu 200 lei.
(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate {Er6 drept, solu{ionate potrivit procedurii
speciale prevdzute de titlul XI al c[4ii a vl-a din Codul de procedura civild, se taxeazi cu 10b lei.(4) Cererile formulate pe cale de ordonanta pre$edinliala, cAnd sunt neevaluuuit" i, uani, se tu*eara 

"u20 lei. Cind cererea formulatd pe cale de ordonanl5 pregedinJial[ este evaluabild in Ouni a""asta."taxeazr cu 50 lei, dacr valoarea acesteia nu depagegte 2.000 lei, qi cu 200 lei, daci valoarea ei
deptrgeqte 2.000 lei.
ART.5 Acliunile privind stabilirea gi acordarea de desprgubiri pentru daunele morale aduse onoarei,demnitd{ii sau. reputaliei unei persoane fizice se taxeazd c, I OO l"i. .l
ART. 6 (l) Se taxeaza cu 100 lei urm[toarele acliuni qi cereri introduse la instanlele judecdtore$ti:



a) cereri pentru constatarea existenlei sau inexistenlei unui drept nepatrimonial;
b) cereri in anularea sau in constatarea nulitatrii unui actjuridic nepatrimonial;
c) cereri care privesc dreptul de folosinl5 a bunului inchiriat sau arendat, dacd acestea nu privesc aiplata anumitor sume de bani;
d) acliunile in grdniluire; in ipoteza in care prin aceeagi cerere se revendica gi o po4iune de teren, la
taxajudiciari de timbru stabilitl pentru acliunea in grdniluire se adaugi qi taxa corespunzdtoare valorii
suprafetei revendicate.
(2) Cererea privind repunerea pl(ilor in situalia anterioari, cand nu este accesorie actiunii in
constatarea nulitilii, anularea, rezoluliunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial se taxeaz6 cu 50
lei, daci valoarea cererii nu dep[geqte 5.000 lei, qi cu 300 lei, pentru cererile a cdror valoare deplqeqte
5.000 lei.
ART. 7 Urmitoarele cereri formulate in cursul procesului sau in legdturi cu un proces se taxeazA
astfel:
a) cereri de recuzare in materie civil[ -pentru fiecare participant la proces - pentru care se solicitd
recuzarea - 100 lei
b) cereri de strlmutare in materie civili - 100 lei
c) cereri de repunere in termen - 20 lei
d) cereri de perimare - 20 lei
e) cereri de reexaminare impotriva incheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare qi
despigubirile potrivit art. 190 din Codul de proceduri civila - 20 lei
f) cereri de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecat6, formulate

potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedurl civild - 20 lei
g) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judec[rii se datoreazi pdr[ilor - 50% din taxa

judiciard de timbru pentru cererea sau acJiunea a cirei judecare a fost suspendatl
h) cereri pentru refacerea inscrisurilor qi a hotdrdrilor displrute - 50 lei
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar, atunci cdnd sunt efectuate

de catre instanlA - 0.20 lei/pagina:
j) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar. pentru fiecare exemplar de copie- 1 leu/pagin6;
k) cereri pentru eliberarea oricdror altor certificate prin care se atestA fapte sau situa{ii rezultate din
evidenlele instantelor de judecatd ori cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora - I leu/pagini;
l) cereri pentru eliberarea de cdtre instanlele judecdtoreqti de copii de pe hot[rdrile judeidioregti, cu

mentiunea cd sunt definitive - 5 lei pentru fiecare exemplar de copie
ART. S (l) in materia executdrii siite, urmatoarele ceriri se taxeazd astfel:
a) cereri pentru incuviinlarea executlrii silite, pentru fiecare titlu executoriu - 20 lei
b) c-ereri de suspendare a execut5rii silite, inclusiv a executdrii provizorii -50 lei
(2) in cazul contestaliei la executarea silita, taxa se calculeaz[ ia valoarea bunurilor a c6ror urmlrire se
contesti sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decdt valoarea bunurilor
urmirite. Taxa aferenti acestei contestaJii nu poate depigi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea
contestata. in cazul in care obiectul exeiutArii iilite nu esie evaluabil in bani, contestaJia la executare
se taxeazd cu 100 lei.
(3) in cazul in care prin contestalia la executare siliti se invocd, in condiliile art.7l2 alin. (2) din
Codul de proceduri cir,.i6, 9i motive de fapt sau de drept privitoare la fondut dreptulul taxa de timbru
se stabile$te potrivit art. 3 alin. (l).
(4) Cererile de intoarcere a executirii silite se taxeazS, in toate cazurile, cu 50 lei, dac6 valoarea cererii
nu depa$e$te 5.000 lei, gi cu 300 lei, pentru cererile a clror valoare depigeqte 5.000 lei.
ART, 9 (1) Alte categorii de cereri se taxeazd dup6 cum urmeazA:
a) cereri prin care pd4ile solicitd instanlei pronunlarea unei hotlrari care sa consfinleascl intelegerea
pd(ilor, inclusiv cand este rezultate din acordul de mediere 20 lei
-in cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere privegte transferul dreptului de

proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile - 20 tei + 50% din
valoarea taxei care s-ar datora pentru acjiunea in revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre
bunurile care fac obiectul dreptului real transferat
-in cazul in care inlelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul -20 lei + 50% din valoarea
taxei calculate potrivit art. 5



b) cereri in legitur6 cu mdsurile asiguritorii - 100 lei
-cererile ce au ca obiect instituirea de mdsuri asigurdtorii asupra navelor qi aeronavelor - 1.000 leic) contestatia privind tergiversarea procesului gi pldngeria impotriva incheierii de solulionare a
contestaliei - 20 lei
ART.10 Cererile Pentru dobdndirea personalit[tii juridice, pentru autorizarea funclion6rii qi pentru
inregistrarea unor persoane juridice se taxeazi dupA cum urmeaz[:
a) cereri privind inregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora - 300lei
b) cereri penlru dobdndirea personaliteiii ju,ridice de catre organizatiile prevezute in Legea dialogului
social nr. 6212011, republicatd, cu modificirile ulterioare, pre"rm qi pentru modiicarea actelor
consl.itutive ale acestora - 200lei
c) cereri pentru dobdndirea personalit5liij uridice de cdtre asociaJiile fdrd scop lucrativ, fundatii, uniuni
9i federaiii de persoane juridice f6r5 scop lucrativ, precum qi pentru modificarea actelor constitutive ale
acestora - l00lei
ART. ll Acliunile formulate in domeniul dreptului de proprietate intelectuala se taxeaze dup6 cum
urmeazb:
a) pentru recunoa$terea dreptului de autor qi a drepturilor conexe, pentru constatarea incalcirii
acestora qi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor qi a sumelor cuvenite pentru opere
de art6, precum qi pentru luarea oriclror mdsuri in scopul prevenirii producerii ,no. pugrt. iminente,
pentru asigurarea reparlrii acestora ori pentru restabilirea dieptului atins - l00lei
b) pentru recunoa$terea calit{ii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor nascute din brevetul

de invenlie, din contractele de cesiune gi licenli, inclusiv drepturiie patrirnoniale ale inventatorutui -l00lei
c) cererile neevaluabile in bani privitoare la drepturile conferite de marci, desene gi modele industriale
- 300lei
ART. 12(1) Acliunile, cererile,_ obiecliunile, contestaliile introduse la instantele judecdtoreqti in
temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenlei, cu modificdrile qi compietirile ulterioare, al
Ordonanlei Guvernului nr. 10/2004 privind_falimentul institutiilor de credit, up.obuta cu modificdri gi
completAri prin Legea nr.28712004, cu modificirile gi completliile ulterioare,'gi al Legii nr. 5O31Z0O4privind redresarea financiard, falimentul, dizolvarea qi lichidarea voluntar[ in activitatea de asigurdri,
cu modific[rile qi completArile ulterioare, - 200lei
(2) Cererile de competenla instanlelor judecatoregti avdnd ca obiect inregistr6ri in registrul come4ului
.-100lei
ART. 13 Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni gi cereri referitoare la raporturile de familie
sunt urmAtoarele:
a) pentru.cererea de divorf intemeiata pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 2g712009 privind
codul civil, republicat6, cu modificdrile ulterioare, denumita in continuare co-clul civil - 200lei
b) pentru cererea de divort intemeiat6 pe prevederile art. 373 lit. b) 9i c) din codul civil - l00lei

o) pentru cererea de divorf intemeiatI pe prevederile art.373 lit. d)'din eodul civil - 50lei
d) cererea privind acordarea despagubirilor sau pentru stabilirea piestaliei compensatorii - 50[ei
e) pentru cererile care nu sunt accesorii.unei_ cereri de divor{ qi ca."'au 

"u o'bi."t stabitirea.locuinlei
copilului, exercitarea autorit[tii pirinteqti,_ stabilirea contribuliei plrintilor la cheltuielile de cregtere'qi
educare a copiilor, dreptul pdrintelui sau al altor persoane deiat parinlii de a avea legituri personale cucopilul, locuinla familie, - fiecare cerere 20lei
f) orice altd cerere neevaluabili in bani -, daci nu sunt scutite, potrivit legii, de taxi de timbru - 20leiART. 14 in materia contenciosului administrativ, cererile iniioduse.de-cei vatamali in drepturile lorprintr-un act.administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritai administrative de a je rezolva
cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxeazi dup6 cum urmeaz :
a) cererile pentru anularea actului sau, dupd caz, recunoa$teroa dreptului pretins, precum $i pentru

eliberarea unui certificat, a unei adeverinle sau a oricdrui altui inscris - 50lei
b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicit[ gi repararea pagubelor suferite printr-un act
administrativ - l0% din valoarea pretinsd, darnu mai mutide:OOtei.

ART'--15 Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici gi a activita[ii notariale nr. 36/1995,
republicatS, cu modificdrile ulterioare, se taxeazi dupi cum urmeazd: .i



a) contestatia impotriva deciziei colegiului director al camerei Notarilor publici sau, dupd caz, aBiroului executiv al Consiliului uniunii Notariloi pruri"ip.in care au lost solulionate conflictele decompetenla dintre no(arii publici _ l00lei
b) plingerile impotriva incheierii.de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial - 20leiART. 16 se taxeaza cu 20_.lei urmitoa-rele "..".i ro..rtut. p"t i"it i.gii' ,.liislz6bo p.irinaexecutorii judecatoregti, republicatd, cu modificirile utt".ioui",
#,.!tttt' 

pentru solufionarea conflictelor de competenld intre birourile executorilor judec6toregti-

:)28fit*t impotriva refuzului executoruluijudecatoresc de a-$i indeplini atribuJiile -prevdzute de lege
c) cereri pentru supraregarizarea semndturii gi a gtampilei executorului judecatoresc- 20leiART' 17 In marerie contravenlionar', piang...r t r*,ru p.o.".rrri-u.ilur ae constatare 9i,.u::]i"_r:r: a contraventiei, precum qi calea de aLc impodiuu frota.a.ii pronrrf"i" ," ,rr"-j,_ ZOf.l
fX#: friy''le 

qi cererire in maierie a" curt" runciu.a,-cand n, pun in ai."r1i. rona-rr a."ptului, se
ART. 19 cererea privind inregistrarea asocialiilor de proprietari, de locatari sau mixte gi apelulimpotriva incheieriijudecatoru lui_delegar se tu*.-a - iOtJi'"'ART. 20 Cererile adresate Ministeruhii :ustiliei se taxeaza dup6 cum urmeazd.:a)-cereri pentru supralegalizarea inscrisurilor .uu .opi-io. J" pe inscrisuri, destinate a fi utilizate inslrdinatate - pentru fiecare inscris ori copie_ lOlei
b) cereri pentru autorizarea traducitorilor qi interprelilor _300lei
c) cereri in vederea atestarii titlurui oficLl de Liin""* ."ra, de consilier juridic ai a experienleidobdndite in Romdnia' ?n vederea admiteti qi p.ucticaiii ac"steia in celelalte srate membre ale uniuniiEuropene sau ale Spatiului Ec.onomic Eu.op"an,pent., ut.rtu..u calificarii de traducatoi fi int..pr"tautorizat, in vederea exercitdrii acesteia in statei. ,il;;;';l;J;i;;;i';;#ruI"|J'spuliurri
Economic European ori in confederalia ElveJiani; p.rt., ui..tu."u 

"alific[rii de expert tehnicjudiciarin vederea exercitirii acesteia_in staGle membre'ar" uii*ii surop"r"-J, 
"i" i["iirir'i'i*r"_i.E-uropean ori in Confederalia Elveliand _ l00lei

d) cereri adresate Ministerului Jusiiliei in vederea recunoaqterii calificirii profesionale de haducitor qiinterpret autorizat sau expert tehnic judiciar, i; .;;itiil'i.g ii nr. 200D004 privind recunoagterea
::ffi:rfliiiXi,::fl":1ffi?ji'tnale pentru p,or.'rir.''.gr.,enlare din Romania. ", ,,ooi,.a,ir. Ei

ffit'" (l) cererile pentru exercitarea apelului impotriva hot[rdrilor judecdtore$ti s-e taxeaz d cu 50%o

3"1ffirff:"Jii1t?'ru 
cererea sau acliunea neevaluabild in bani, solulionatd de prima instanla, dar nu

:l :ffi:,tt*"t Ia suma contestata , in cazur cererilor gi acliunilor evaluabile in bani, dar nu mai pulin
(2) Aperur incident gi apelul provocat se taxeaza poftivit regulilor.prevdzute la alin. (1)-20leiARJ' ? (l) Recursur impotriva hottrrdriror jujecaior.s,i;; hxeazd . dacd se invocd unur sau maimulte dinrre motivele pre"izurela an. 488 arin. t rl p.i. l'- iii, c'odur de procedurd civili_l00lei2) In cazul in care se invocd incircarea ru, upti.rr.u gi.giri a-normeror de drept mareriar. pentru cereriqi acliuni evaluab e in b*.ri, recursur se tu*i-a so"i iinlriu auto.uta la suma contestdtd, dar nu maipulin de 100 lei; in aceeaqi ipotezf,, pentru 

""r".it" n."uuiruliL in uuni, cererea de recurs se taxeaza cu100 lei.
3) Recursur incident qi recursur.provocar. se taxeaza dupa regurire prevSzute la alin. (r) 5i (2)- 50% dinlaxa datorata ra suma conrestatr. drr nu mai pulin i. lo'o'r.i, in aceeaqi rfo,Jal i.)r,i, ..r..ir.neevaluabile in bani, cererea de recurs se taxeaza cu 100 leiART' 23 (l) Se taxeaz^ cererire.penku exercitarea ape-rurui sau, dupi caz, a recursului impotrivaurmdtoare lor hotiriiri j udec6toregrr :

11 l::[:::i l.]l ".r* s-a dispus v6nzarea bunuriror in acliunea de panaj_ 20teiD) rncheterea de suspendare ajudecirii cauzei_ 20lei
c) hotdrarile de anulare a cererii ca netimbrati, nesemnata sau pentru lipsa calitalii de reprezentant- 20lei



2) Se taxeaza cererile pentru exercitarea apelului sau, dup[ caz, recursului impotriva urmatoarelor
hotir.iri judec[toreqti :

a) hotdrdrile prin care s-a respins cererea ca prematuri, inadmisibill, prescris[ sau pentru autoritate de
lucru judecat - 50lei
b) hotararea prin care s-a luat act de renunlarea Ia dreptul pretins_ 50lei
c) hotlr6rea prin care s-a luat act de renunlarea lajudecati _ 50tei
d) hotararea prin care se incuviin{eazd invoiala p64ilor -50lei

(3) Cererea pentru exercitarea clii de atac care vizeazd, numai considerentele hotararii se timbreaza, in
toate-situaliile - 100lei
ART. 24 (1) Pentru formularea contestaliei in anulare se datoreazi taxa _100lei
(2) cererea de revizuire se taxeazr ipentru fiecare motiv de revizuire invocat cu -100lei
(3) Acliunea in anulare a hotlrdrii arbitrale se taxeazd cu 100 lei pentru fiecare motiv invocat. Recursul
impotriva hotdrdrii pronunlate in acliunea in anulare se timbre azi potrivit art. 24, care se aplic[ in mod
corespunzltor.
ART. 25 Orice alte ac(iuni sau cereri neevaluabile in bani, cu excepJia celor scutite de plata ta,xeijudiciare de timbru potrivit legii, se taxeazd cu -20lei
ART. 26 Dacd legea nu prevede altfel, este scutitl de la plata taxei judiciare de timbru orice cererepentru exercitarea unei c5i de atac, ordinare $i extraordinare, impotriv; hotArarii judecltore$ti prin care
a fost solutionatd o actiune sau cerere scutit[, potrivit legii, de taxdjudiciar[ de timbru.ART. 27 (l) Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acJiunile gi cererile, inclusiv cele pentru
exercitarea cdilor de atac, ordinare 5i extraordinare, referitoare [a:
a) stabilirea gi plata pensiilor, precum qi alte drepturi prevlzute prin sistemele de asigur6ri sociale;
b) stabilirea gi plata ajutorului de gomaj, a ajutorului de integraie profesional[ 9i a alocaliei de sprijin,
a ajutorului social, a alocaliei de stat pentru copii, a dreptuiitor persoanelor c; dizabilitali qi a altorforme de protectie social6 prevdzute de lege;
c) obligatiile legale 9i contractuale de.intrelinere, inclusiv acliunile in constatarea nulit4ii, in anularea,
rezolu{iunea sau rezilierea contractului de intrelinere;
d) stabilirea 9i acordarea desplgubirilor decurgdnd din condamnarea sau luarea unei misuri preventive

pe nedrept;
e) adoptie, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdiciie judecdtoreasc[, asistenla persoanelor cutulburlri psihice, precum qi la exercitarea de cdtre autoritatea iutelarl a atribuliilor ce ii revin;f) protecJia drepturilor consumatorilor, atunci cdnd persoanele fizice qi asocialiile pentru proteclia
consumatorilor au calitatea de_ reclamant impotriva operatorilor economici care au prejudiciat
drepturile gi interesele legitime ale consumat;
g) valorificarea drepturilor Societilii NaJionale de Cruce Rogie;
h) exercitarea drepturilor electorale i
i) cauzele penale, inclusiv despigubirile civile pentru prejudiciile materiale gi morale decurg6nd din
acestea;
j) stabilirea Si acordarea despdgubiritor civile pentru pretinse inc[lc6ri ale drepturilor prevdzute la art.2 5i 3 din-Convenlia pentru apd.r.areg drepturilor o-ului qi a libertd{ilor frndamentalJ, .aiiircate prin
Legea nr. 30/1994, cu rrodificirile ulterioare;
k) drepturile qi interesele legitime pretinse de foqtii deJinuti qi persecutali pentru motive potitice inperioada regimului con,anist din Romdnia;
l) orice alte ac1iuni, cereri sau acte de procedurd pentru care se previd. prin legi speciale, scutiri de

taxd judiciard de timbru.
2) Sunr scutite de taxa judiciari.de timbru cererile, acliunile qi cflile de atac formulate de citre prefect
sau primar pentru anularea actelor juridice Ibcute ori emise iu inc[lcarea prevederilor Legii fonduluifurciar nr. l8/1991, republicatl, cu modificdrile $i completdrile ulterioare.
_(3) Sunt scutite de taxa judiciari de timbru cererile pentru dizolvarea societalilor reglementate deLegea nr. 3111990' republicatd, cu. modific[rile 9i completlrile ulterioare, qi a grupu.iior de intereseconomic, formulate de Oficiul NaJional al Registrului Comer[ului.
(4).Acliunile gi cererile privind raporturile de serviciu ale funclionarilor publici qi ale functionarilorpublici cu statut special sunt asimilate, sub aspectul taxei judiciari de timbru, connictelor ae munca.



"'l*ltll eliberarea de copii 
-simple 

de pe inscrisurile aflate la dosar, dacd rcalizareaserviciilor decoprere nu se rearizeazd de cdtre instanta, ci de cdtre p...iuto.i p.iruli .u." iur.tioi"-a in ..aiurinstanlei. nu se percepe taxijudiciari a" tirUru. 
- -*nv vr!J(

ART' 28 (l) sunt sculite de.raxa judiciard-de rimbru acqiunile qi cererile, inclusiv c6ile de atacformulate' potrivit regii. de Senat. 
^camera 

Deputaliror, nrig.ainli, Rom6niei, Guvemur Rominiei,cuftea constitutionara. currea. de conturi. c"iJi^rr Llg;rliriv. Avocatul poporului, de MinisterurPublic qi de Ministerur Finanteror prori"e. inJii.reni"a. 
"u"i..ir, acesrora, precum qi cele formurate dealte institulii pubrice. indiferenr de cariratea p;;.;t;;d;;;;rioru. 

"ana 
au ca obiecr. veniruri pubrice.(2) In inlelesul prezentei ordonanle de urgen[d. fu;;;; venituri publice se includ: veniturilebugerului de star. bugeturui asigurdriror r";iil l; ;;;,. l'r-;#i", Iocare. bugeteror fonduriror speciare,inclusiv ale bugeturui Fondur-ui .de asigurari ;;;;i;";:-;rrtate. bugeturui Trezoreriei Sraturui,veniturile din rambursdri de credite extJme gi JI" o"ui".i si comisioane derurate prin TrezoreriaStatului, precum gi veniturile bug€teror.instituiiil";;i#;;rrtate integral sau par(iar din bugerur destat, bugetele ,ocale, bugetul asigur,riror. *.irr. a. ,i"i ii"iug.,.r" fondurilor speciale, dup6 caz,veniturile bugetului fondurilor nrovenite din credite.*t.in"'"onrru.,rte ori garantate de sht si are ciror

ffi',11il::_["j:X,jfff.,.;il:,i ;;;r;;;;i,'?",0,i ili;;;:-*."#,;i*,;if,,.0,0",r.,u,,,
ART'29 Persoanele fizice oot beneficia de scutiri. reduceri, eqaroniri sau amiindri pentru plata taxelorjudiciare de rimbru. in condhiire il";;;r;i;;';;;il'; Euue.urri nr. 5r12008 privind ajurorurpublic judiciar in marerie civire,-ap-robata;, ;;if;;;l-;; c"ompretari prin Legea nr. r9r/2008, cumodificdrile gi completIrile ulterioare, care sunt acordate de catre instanta dejudecata.


