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PRIMARIA COMUNEI GURA VITIOAREI 
BIROU CONTABILITATE – IMPOZITE SI TAXE 
 
 

                                                      RAPORT 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 

 
              Avand in vedere, prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal si a 
Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala propunem stabilirea impozitelor 
si taxelor locale pentru anul 2018 dupa cum urmeaza:  
             Propunem stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2018 mentionate in 
Anexa  nr. 1. 
            I pozitul pe lădiri  - A est i pozit va fi sta ilit î  fu ţie de desti aţia 
proprietăţii – lădiri - rezide ţiale si lădiri erezide ţiale. 
 

Persoane fizice conform art.457 
         Cota i pozitului pe lădiri rezide ţiale va fi upri să î tre ,  %- 0.2%.  
         În cazul persoanelor fizice baza de al ul va fi valoarea i poza ilă a lădirii 
art. 457 Cod fiscal. 
     1)   Conf. art. 458  Cota i pozitului pe lădiri erezide ţiale, va fi upri să î tre 
0,2%-1,3%, iar valoarea i poza ilă va fi: 
a  valoarea rezultată di tr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat î  ulti ii  a i a teriori a ului de referi ţă; 

 valoarea fi ală a lu rărilor de o stru ţii, î  azul lădirilor oi, o struite î  
ultimii 5 ani anteriori a ului dereferi ţă; 

 valoarea lădirilor are rezultă di  a tul pri  are se tra sferă dreptul de 
proprietate, î  azul lădirilor do â dite î  ultimii 5 ani anteriori anului de 
referi ţă. 

 Cota i pozitului pe lădiri se sta ileste pri  hotărâre a consiliului local 
 Î  azul î  are valoarea lădirii u poate fi al ulată conform prevederilor alin. 

, i pozitul se al ulează pri  aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile 
determinate conform art. 457 Cod fiscal. 
     Î  azul lădirilor u desti aţie ixtă aflate î  proprietatea persoanelor fizice, 
i pozitul se al ulează pri  î su area i pozitului al ulat pe tru suprafaţa 
folosită î  s op rezide ţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru 
suprafaţa folosită î  s op erezide ţial, conform art. 458.  
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 (2) În cazul în care la  adresa lădirii este î registrat u  do i iliu fis al la are u 
se   desfăsoară i io a tivitate e o o i ă, i pozitul se al ulează conform art. 
457. 
  Da ă suprafeţele folosite î  s op rezide ţial si cele folosite în scop 

erezide ţial u pot fi evide ţiate disti t,se apli ă ur ătoarele reguli: 
 a  î  azul î  are la adresa lădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se 
desfăsoară i io a tivitate e o o i ă, i pozitul se al ulează o for  art. 457;  

î  azul î  are la adresa lădirii este î registrat u  do i iliu fis al la care se 
desfăsoară a tivitatea e o o i ă, iar heltuielile u utilităţile su t î registrate î  
sar i a persoa ei are desfăsoară a tivitatea e o o i ă, i pozitul pe lădiri se 
al ulează o for  prevederilor art. 458. 

Co for  prevederilor art. , valoarea i poza ilă a lădirii, deter i ată î  ur a 
apli ării prevederilor de ai sus, se redu e î  fu ţie de a ul ter i ării a esteia, 
după u  ur ează:  
a  u %, pe tru lădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 
ia uarie a a ului fis al de referi ţă;  

 u %, pe tru lădirea are are o ve hi e upri să î tre  de a i şi  de 
a i i lusiv, la data de  ia uarie a a ului fis al de referi ţă;  
c) cu 10%, pe tru lădirea are are o ve hi e upri să î tre  de a i şi  de a i 
i lusiv, la data de  ia uarie a a ului fis al de referi ţă. 

Persoane juridice conform art 460 
(1)Pentru lădirile rezide ţiale aflate î  proprietatea sau deţi ute de persoanele 
juridi e, i pozitul/taxa pe lădiri se al ulează pri  aplicarea unei cote cuprinse 
între 0,08%—0,2% asupra valorii i poza ile a lădirii. 
(2) Pentru lădirile erezide ţiale aflate în proprietatea sau deţi ute de 
persoa ele juridi e,i pozitul/taxa pe lădiri se al ulează pri  apli area u ei ote 
cuprinse între  0,2%— , %,i lusiv, asupra valorii i poza ile a lădirii. 
(3) Pentru lădirile erezide ţiale aflate în proprietatea sau deţi ute de 
persoanele juridice,utilizate pe tru a tivităţi di  domeniul agricol, impozitul/taxa 
pe lădiri se al ulează pri  aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile 
a lădirii. 
      În cazul lădirilor u desti aţie ixtă aflate în proprietatea persoanelor 
juridi e, i pozitul se deter i ă pri  î su area impozitului calculat pentru 
suprafaţa folosită î  s op rezide ţial conform alin. (1), cu impozitul calculat 
pe tru suprafaţa folosită î s op erezide ţial, o for  alin. (2) sau (3). 



3 

 

 Pe tru sta ilirea i pozitului/taxei pe lădiri, valoarea i poza ilă a lădirilor 
aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a 
anului anterior celui pe tru are se datorează i pozitul/taxa si poate fi: 
a  ulti a valoare i poza ilă î registrată î  evide ţele orga ului fiscal; 

 valoarea rezultată di tr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat înconformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare 
la data evaluării; 

 valoarea fi ală a lu rărilor de o stru ţii, î  azul lădirilor oi, o struite î  
cursul anuluifiscal anterior; 
d  valoarea lădirilor are rezultă di  a tul pri  are se transfer dreptul de 
proprietate, î azul lădirilor do â dite î  ursul a ului fiscal anterior; 
e  î  azul lădirilor are su t fi a ţate î  aza u ui o tra t de leasing financiar, 
valoarea rezultată di tr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat 
în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data 
evaluării; 
f  î  azul lădirilor pe tru are se datorează taxa pe lădiri,valoarea î s risă î  
conta ilitatea proprietarului lădirii si o u i ată o esio arului, lo atarului, 
titularului dreptului de ad i istrare sau de folosi ţă, după az. 
            Î  azul î  are proprietarul lădirii u a a tualizat valoarea i poza ilă a 
lădirii î  ulti ii  ani anteriori anului de referi ţă, ota i pozitului/taxei pe 
lădiri este 5%. 

         Titularul dreptului de administrare sau de folosi ţă a lădirii este o ligat să 
depu ă o de laraţie la orga ul fis al lo al î  a ărui rază teritorială de o pete ţă 
se află lădirea, pâ ă la data de  a lu ii ur ătoare elei î  are i tră î  vigoare 
o tra tul pri  are se a ordă dreptul de o esiu e,î hiriere, ad i istrare ori 

folosi ţă, la are a exează o opie a a estui o tra t si să plăteas ă taxa lu ar, 
pâ ă la data de 25 a lu ii ur ătoare. 

Conform art 495 
a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2017 au in proprietate cladiri 

nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta au obligatia sa depuna declaratii 
pana la data de 31 martie 2018 inclusiv. 

b)    b) persoanele juridice au obligatia sa depuna declaratii privind cladirile pe 
care le detin in proprietate la data de 31 decembrie 2017, destinatia si 
valoarea impozabila a acestora, pana la data de 31 martie 2018 inclusiv; 
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PROPUNERI cota de impozit cladiri persoane fizice 2018 
Persoane fizice 
Clădiri rezide ţiale ota de i pozit , 8% 
Clădiri erezide ţiale ota de i pozit , % 
 
 
PROPUNERI cota de impozit cladiri persoane juridice 2018 
Persoane juridice 
Clădiri rezide ţiale ota de i pozit , %  
Clădiri erezide ţiale ota de i pozit . %  
Clădiri rezide ţiale/ erezide ţială ereevaluate în ultimii 3 ani 
a teriori a ului de referi ţă ota de i pozit 5%  
 

2. Impozitul si taxa pe teren 
2.  Impozitul pe teren conform art 465 
        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. 
        În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agri ol la altă 
categoriede folosi ţă de ât ea de tere uri u o stru ţii î  suprafaţă de pâ ă la 
400 mp,inclusiv,impozitul/taxa pe teren se stabileste la fel ca si pentru terenul 
î registrat î  registrul agri ol la ategoria de folosi ţă tere uri u o stru ţii. 
       In cazul in care un contribuabil detine mai multe terenuri situate in 
intravilanul aceleiasi unitati / subdiviziuni administrative- teritoriale , la alte 
categorii de folosinta decat terenuri cu constructii , suprafata de cel mult 400 mp 
se determina o singura data din suprafetele acestor terenuri , evidentiata in 
ordine descrescatoare , strict determinate potrivit alin 2 prezentulu punct 
exprimata in ha care se inmulteste cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul 
de la art 465 alin 2 din Codul fiscal. 
     Suprafetele de teren care depasesc 400 mp , rezultate dupa aplicarea  lit b. a 
prezentului alineat, pe fiecare dintre categoriile de folosinta respective, exprimate 
in ha. , se inmultesc cu sumele corespunzatoare prevazuta in tabelul de la art 465 
alin 4 din Codul fiscal, iar aceste rezultate se  inmultesc cu coeficientul de corectie 
corespunzator la art 465 alin 5din Codul fiscal. 
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       Titularul dreptului de ad i istrare sau de folosi ţă a tere ului este o ligat să 
depu ă o de laraţie la orga ul fis al lo al î  a ărui rază teritorială de o pete ţă 
se află tere ul, pâ ă la data de  a lu ii ur ătoare elei î  are i tră î  vigoare 
contractul prin care se a ordă dreptul de o esiu e, î hiriere,ad i istrare ori 
folosi ţă, la are a exează o opie a a estui o tra t si să plăteas ă taxa lu ar, 
pâ ă la data de  a lu ii ur ătoare.  
          In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în 
intravilan, înregistrat înregistrul 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: 
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). 
         Prin Legea nr.196/29.09.2017 pentru modificarea art.465 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal s-a abrogat prevederea conform careia se 
impozita cu nivelul de impozitare de la teren intravilan curti-constructii suprafata 
de pana la 400mp,inclusiv,terenul agricol situat in intravilanul localitatii si care se 
afla inregistrat la Reg.Agricol pe oricare dintre categoriile de folosinta. 
    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 tabelul anexa , înmulţită cu coeficientul 
de corecţie corespunzător prevăzut la art. 465. 

PROPUNERI 
Impozit/taxa teren persoane fizice/juridice 2018 

 
Mentinerea  nivelului  impozitului/taxei din anul 2017 

 
 
 

3. Impozitul pe mijloacele de transport 
 3. Impozitul pe mijloacele de transport  (art. 471) 
       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 



6 

 

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. 
    In cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romaia, 
proprietarul  acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in 
a carui raza teritoriala de competent are domiciliul , sediul sau punctual de lucru, 
dupa caz, si datoreaza impozit pe mijlocul de transport incepand cu data de 1 
ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii acestuia in Romania ( art 
471 alin 3) 
   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. 
     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. 
  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; 
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 predareprimire 
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a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului 
în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente 
     Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul 
persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului 
pe mijloacele de transport. 
PROPUNERI 
Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice/ juridice 2018 
Conform Anexei nr.1 la proiectul de hotarare 
 
 

PROPUNERI a ordare o ifi aţie persoane fizice/juridice 2018 
        A ordarea o ifi aţieii de  % tuturor o tri ua ililor persoane fizice si 
juridi e, pe tru plata i tegrală u a ti ipaţie pâ ă la  artie  a 
i pozitului/taxei pe lădiri, i pozitului/taxei pe teren, si a impozitului pe 
mijloacele de transport. 
       I pozitul pe ladiri, tere , ijloa e de tra sport se plăteşte a ual, î  două 
rate egale, pâ ă la datele de artie şi  septe rie i lusiv. 
        I pozitul pe lădiri, tere , ijloa e de tra sport datorat a eluiaşi uget lo al 
de ătre o tri ua ili, de pâ ă la  lei i lusiv, se plăteşte i tegral pâ ă la pri ul 
ter e  de plată. 
         Î  azul î  are o tri ua ilul deţi e î  proprietate ai ulte lădiri 
amplasate pe raza a eleiaşi u ităţi ad i istrativ-teritoriale, prevederile ali .  şi 

 se referă la i pozitul pe lădiri u ulat. 
      Taxa pe lădiri se plăteşte lu ar, pâ ă la data de  a lu ii ur ătoare fie ărei 
luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de 
o esiu e, î hiriere, ad i istrare ori folosi ţă. 

 
  

Impozitul pe spectacole -Reguli speciale pentru videoteci si discoteci 
       I pozitul pe spe ta ole se plăteste lu ar pâ ă la data de ,i lusiv, a lu ii  
ur ătoare elei î  are a avut loc spectacolul. 
      Ori e persoa ă are datorează i pozitul pe spe ta ole are o ligaţia de a 
depune o de laraţie la o parti e tul de spe ialitateal autorităţii ad i istraţiei 
pu li e lo ale, pâ ă la data sta ilită pe tru fie are plată a i pozitului pe 
spectacole. 
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Indexarea impozitelor si taxelor locale 
 
      Î  azul ori ărui i pozit sau ori ărei taxe lo ale, are o stă î tr-o a u ită 
su ă î  lei sau are este sta ilită pe aza u ei a u ite su e î  lei, su ele 
respective se i dexează a ual, pâ ă la data de  aprilie, de ătre o siliile lo ale, 
ţi â d o t de rata i flaţiei pe tru a ul fis al a terior, o u i ată pe site-urile 
ofi iale ale Mi isterului Fi a ţelor Pu li e si Mi isterului Dezvoltării Regio ale si 
Ad i istraţiei Pu li e. 
     Sumele i dexate se apro ă pri  hotărâre a o siliului lo al si se apli ă î  a ul 
fis al ur ător. 

   
 

Prevederi privind impozitele si taxele locale 
          Impozitul este datorat pe întregul an fiscal de cel care are în proprietate 
bunul respectiv la data de 31 decembrie a anului a terior, hiar da ă u ul di  
proprietate este î străi at î  a ul fiscal curent. De asemenea, în cazul dobândirii 
unui bun în cursul anului fiscal, impozitul aferent se va datora începând cu data de 

ia uarie a a ului fis al ur ător. 
          Totodată, î  azul taxei pe lădiri si tere , a estea se va plăti lu ar de ătre 
titularul dreptului de o esiu e sau folosi ţă, pâ ă la data de  a lu ii 
ur ătoare. 
    . 

       Taxa pe tru eli erarea ertifi atelor, avizelor şi a autorizaţiilor 
Conform art 474 

Taxa pe tru eli erarea ertifi atului de ur a is  pe tru o zo ă rurală este 
egală u % di  taxa sta ilită o for  ali . .  

PROPUNERI pentru anul 2018 
Suprafaţa pe tru are se o ţi e | - lei - | 
| certificatul de urbanism | | 
|____________________________________|___________________| 
| a  pâ ă la  , inclusive     | 5 - 6 |           3 lei 
|____________________________________|___________________| 
|  î tre  şi  , i lusiv |  - 7 | 
|____________________________________|_______ 3,5 lei_______| 
|  î tre  şi  , i lusiv |  - 9 | 
|____________________________________|_______ 4,5 lei_______| 
| d  î tre  şi  , i lusiv |  - 12 |                          6    lei 
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|____________________________________|_______ lei      ____ __ 
| e  î tre  şi .  , i lusiv |  - 14 | 
|____________________________________|_____7  lei   _______| 
| f) peste 1.000 m2 |                                                          7 + 0,005 lei/mp, | 

|                                                     
pentru fiecare m2 care                                         
depăşeşte .    lei 

|____________________________________|___________________| 
 
(3) Taxa pe tru prelu girea u ui ertifi at de ur a is  este egală u 30% din 
ua tu ul taxei pe tru eli erarea ertifi atului sau a autorizaţiei i iţiale. 

 
(4) Taxa pe tru avizarea ertifi atului de ur a is  de ătre o isia de ur a is  
şi a e ajarea teritoriului, de ătre pri ari sau de stru turile de spe ialitate di  
cadrul o siliului judeţea  se sta ileşte de o siliul lo al î  su ă de pâ ă la   
lei, inclusiv.  

Pentru anul 2018  propunem 15 lei 
(5) Taxa pe tru eli erarea u ei autorizaţii de o struire pe tru o lădire 
rezide ţială sau lădire-a exă este egală u , % di  valoarea autorizată a 
lu rărilor de o stru ţii. 
(6) Taxa pe tru eli erarea autorizaţiei de o struire pe tru alte o stru ţii de ât 
ele e ţio ate la ali .  este egală u % di  valoarea autorizată a lu rărilor de 
o stru ţie, i lusiv valoarea i stalaţiilor afere te. 

(7) Pe tru taxele prevăzute la ali .  şi  sta ilite pe aza valorii autorizate a 
lu rărilor de o stru ţie se apli ă ur ătoarele reguli: 
a  taxa datorată se sta ileşte pe aza valorii lu rărilor de o stru ţie de larate de 
persoa a are soli ită avizul şi se plăteşte î ai te de e iterea avizului; 

 pe tru taxa prevăzută la ali . , valoarea reală a lu rărilor de o stru ţie u 
poate fi ai i ă de ât valoarea i poza ilă a lădirii sta ilită o for  art. ; 
c) în termen de 15 zile de la data fi alizării lu rărilor de o stru ţie, dar u ai 
târziu de  zile de la data la are expiră autorizaţia respe tivă, persoa a are a 
o ţi ut autorizaţia tre uie să depu ă o de laraţie privi d valoarea lu rărilor de 
o stru ţie la o parti e tul de spe ialitate al autorităţii ad i istraţiei pu li e 

locale; 
d  pâ ă î  ea de-a 15-a zi, i lusiv, de la data la are se depu e situaţia fi ală 
privi d valoarea lu rărilor de o stru ţii, o parti e tul de spe ialitate al 
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autorităţii ad i istraţiei pu li e lo ale are o ligaţia de a sta ili taxa datorată pe 
aza valorii reale de o stru ţie; 

e  pâ ă î  ea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul 
despe ialitate al autorităţii ad i istraţiei pu li e lo ale a o u i at valoarea 
sta ilită pe tru taxă, tre uie plătită ori e difere ţă de taxă datorată de ătre 
persoa a are a pri it autorizaţia sau ori e difere ţă de taxă are tre uie 
ra ursată de autoritatea ad i istraţiei pu li e lo ale. 
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de o struire este egală u % di  
ua tu ul taxei pe tru eli erarea ertifi atului sau a autorizaţiei i iţiale. 

(9) Taxa pe tru eli erarea autorizaţiei de desfii ţare, totală sau parţială, a u ei 
o stru ţii este egală u , % di  valoarea i poza ilă sta ilită pe tru  

deter i area i pozitului pe lădiri, afere tă părţii desfii ţate. 
 
(10) Taxa pe tru eli erarea autorizaţiei de foraje sau ex avări e esare 
lu rărilorde er etare şi prospe tare a tere urilor î  etapa efe tuării studiilor 
geoteh i e şi a studiilor privi d ridi ările topografi e, so dele de gaze, petrol şi 
alte ex avări se datorează de ătre titularii drepturilor de prospe ţiu e şi 
explorare şi se al ulează pri  î ulţirea u ărului de etri pătraţi de tere  e 
vor fi efe tiv afe taţi la suprafaţa solului de foraje şi ex avări u o valoare upri să 
î tre  şi  lei. 

Pentru anul 2018  propunem 15 lei 
 

(11)  Î  ter e  de  de zile de la fi alizarea fazelor de er etare şi 
prospe tare, o tri ua ilii au o ligaţia să de lare suprafaţa efe tiv afe tată de 
foraje sau ex avări,iar î  azul î  are a easta diferă de ea pe tru are a fost 
e isă a terior o autorizaţie, taxa afere tă se regularizează astfel î ât să refle te 
suprafaţa efe tiv afe tată. 
(12) Taxa pe tru eli erarea autorizaţiei e esare pe tru lu rările de orga izare de 
şa tier î  vederea realizării u ei o stru ţii, are u su t i luse î  altă autorizaţie 
de o struire, este egală u % di  valoarea autorizată a lu rărilor de orga izare 
de şa tier. 
(13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de a e ajare de ta ere de orturi, ăsuţe 
sau rulote ori a pi guri este egală u % di  valoarea autorizată a lu rărilor de 
o stru ţie. 

(14) Taxa pe tru autorizarea a plasării de hioş uri, o tai ere, to ete, 
a i e,spaţii de expu ere, orpuri şi pa ouri de afişaj, fir e şi re la e situate pe 
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ăile şi î  spaţiile pu li e este de pâ ă la  lei, i lusiv, pe tru fie are etru 
pătrat de suprafaţă o upată de o stru ţie. 

Pentru anul 2018  propunem 8 lei 
(15  Taxa pe tru eli erarea u ei autorizaţii privi d lu rările de ra orduri şi 

ra şa e te la reţele pu li e de apă, a alizare, gaze, ter i e, e ergie 
ele tri ă,telefo ie şi televiziu e pri  a lu se sta ileşte de o siliul lo al şi este de 
pâ ă la  lei, i lusiv, pe tru fie are ra ord. 

Pentru anul 2018  propunem 13 lei 
(16) Taxa pe tru eli erarea ertifi atului de o e latură stradală şi adresă se 
sta ileşte de ătre o siliile lo ale î  su ă de pâ ă la  lei, i lusiv. 

Pentru anul 2018  propunem 9 lei 
Taxa pe tru eli erarea autorizaţiilor pe tru desfăşurarea u or a tivităţi 

Conform Art 475 
 (1  Taxa pe tru eli erarea autorizaţiilor sa itare de fu ţio are se sta ileşte de 
o siliul lo al şi este de pâ ă la  lei, i lusiv. 

(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv  pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se 
stabilesc de catre consiliile locale si sunt de pana la 80 lei, inclusiv. 
 Pentru anul 2018  propunem  taxa pentru eliberarea atestatului de producator 
70 de lei , taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol 30 de  lei.  
(3) Persoa ele a ăror a tivitate se î adrează î  grupele  - Restaurante, 563 -
Baruri şi alte a tivităţi de servire a ăuturilor şi  - Alte a tivităţi re reative şi 
distra tive potrivit Clasifi ării a tivităţilor di  e o o ia aţio ală - CAEN, 
a tualizată pri  Ordi ul preşedi telui I stitutului Naţio al de Statisti ă r. 
337/2007 privind a tualizarea Clasifi ării a tivităţilor di  e o o ia aţio ală - 
CAEN, datorează bugetului lo al al o u ei, oraşului sau u i ipiului, după az, 
î  a ărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară a tivitatea, o taxă pe tru 
eliberarea/vizarea a uală a autorizaţiei privi d desfăşurarea a tivităţii de 
ali e taţie pu li ă, î  fu ţie de suprafaţa afere tă a tivităţilor respe tive, î  
su ă de: 
a  pâ ă la .  lei, pe tru o suprafaţă de pâ ă la  , i lusiv; 

 î tre .  şi .  lei pe tru o suprafaţă ai are de  . 
(4  Nivelul taxei prevăzute la ali .  se sta ileşte pri  hotărâre a o siliului lo al. 

Pentru anul 2018  propunem : 
a  pe tru u ităţile u suprafaţă desfăsurată pâ ă la 50 mp - 200 lei; 

 pe tru u ităţile u suprafaţă desfăsurată între 51 mp si 150 mp -1.500 lei; 
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 pe tru u ităţile u suprafaţă desfăsurată între 151 mp si 300 mp - 3000 lei; 
d  pe tru u ităţile u suprafaţă desfăsurată de peste  p - 500 mp - 4.000lei. 
e  pe tru u ităţile u suprafaţă desfăsurată de peste  p - 8000 lei 
 
     Taxa se plăteste a ti ipat la eli erarea/vizarea autorizaţiei de fu ţio are. 
     Autorizaţiile pe tru desfăsurarea u ei a tivităţi e o o i e se vizează a ual, 
pâ ă la data de  de e rie pe tru a ul ur ător. 
     Autorizaţia privi d desfăşurarea a tivităţii de ali e taţie pu li ă, î  azul 
încare comerciantul îndepli eşte o diţiile prevăzute de lege, se e ite de ătre 
pri arul î  a ărui rază de o pete ţă se află a plasată u itatea sau sta dul de 
comercializare. 

Taxa pe tru folosirea ijloa elor de re la ă şi pu li itate 
Taxa pe tru servi iile de re la ă şi pu li itate 

Conform art.477 
     Taxa pe tru servi ii de re la ă şi pu li itate se al ulează pri  apli area otei 
taxei respe tive la valoarea servi iilor de re la ă şi pu li itate. 
    Cota taxei se sta ileşte de o siliul lo al, fii d upri să î tre % şi %. 

Pentru anul 2018  propunem 3% 
 
      Valoarea servi iilor de re la ă şi pu li itate upri de ori e plată o ţi ută sau 
are ur ează a fi o ţi ută pe tru servi iile de re la ă şi pu li itate, u ex epţia 

taxei pe valoarea adăugată. 
     Taxa pentru servicii de re la ă şi pu li itate se varsă la ugetul lo al, lu ar, 
pâ ă la data de  a lu ii ur ătoare elei î  are a i trat î  vigoare o tra tul de 
prestări de servi ii de re la ă şi pu li itate. 
 

Taxa pe tru afişaj î  s op de re la ă şi pu li itate 
        Valoarea taxei pe tru afişaj î  s op de re la ă şi pu li itate se al ulează 
anual pri  î ulţirea u ărului de etri pătraţi sau a fra ţiu ii de etru pătrat a 
suprafeţei afişajului pe tru re la ă sau pu li itate u su a sta ilită de o siliul 
local, astfel: 
a  î  azul u ui afişaj situat î  lo ul î  are persoa a derulează o a tivitate 
e o o i ă, su a este de pâ ă la  lei, i lusiv; 

Pentru anul 2018  propunem  32 lei 
 

 î  azul ori ărui altui pa ou, afişaj sau ori ărei altei stru turi de afişaj pe tru 
re la ă şi pu li itate, su a este de pâ ă la  lei, i lusiv. 
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Pentru anul 2018  propunem  23 lei 
   Taxa pe tru afişaj î  s op de re la ă şi pu li itate se re al ulează pe tru a 
refle ta u ărul de lu i sau fra ţiu ea di  lu ă di tr-un an calendaristic în care 
se afişează î  s op de re la ă şi pu li itate. 
   Taxa pe tru afişajul î  s op de re la ă şi pu li itate se plăteşte a ual, î  două 
rate egale, pâ ă la datele de  artie şi  septe rie i lusiv. Taxa pe tru 
afişajul î  s op de re la ă şi pu li itate, datorată a eluiaşi uget lo al de ătre 
o tri ua ili, persoa e fizi e şi juridi e, de pâ ă la  lei i lusiv, se plăteşte 

i tegral pâ ă la pri ul ter e  de plată. 
   Persoa ele are datorează taxa pe tru afişaj î  s op de re la ă şi pu li itate 
sunt o ligate să depu ă o de laraţie la o parti e tul de spe ialitate al 
autorităţii ad i istraţiei pu li e lo ale î  ter e  de  de zile de la data 
a plasării stru turii de afişaj. 
 

Impozitul pe spectacole 
Conform art. 480 

 Ori e persoa ă are orga izează o a ifestare artisti ă, o o petiţie sportivă 
sau altă a tivitate distra tivă î  Ro â ia are o ligaţia de a plăti i pozitul 
prevăzut î  preze tul apitol, de u it î  o ti uare impozitul pe spectacole. 

 I pozitul pe spe ta ole se plăteşte la ugetul lo al al u ităţii administrative 
teritoriale î  raza ăreia are lo  a ifestarea artisti ă, o petiţia sportivă sau altă 
a tivitate distra tivă.    
  Ori e persoa ă are datorează i pozitul pe spe ta ole are o ligaţia de a 
depune o de laraţie la o parti e tul de spe ialitateal autorităţii ad i istraţiei 
pu li e lo ale, pâ ă la data sta ilită pe tru fie are plată a i pozitului pe 
spectacole. 

Conform art 481: 
  I pozitul pe spe ta ole se al ulează pri  apli area otei de i pozit la su a 
î asată di  vâ zarea iletelor de i trare şi a a o a e telor. 

 Co siliile lo ale hotărăs  ota de i pozit după u  ur ează:  
a  pâ ă la %, î  azul u ui spe ta ol de teatru, alet, opera, operetă, o ert 
filar o i  sau altă a ifestare uzi ală, preze tarea u ui film la cinematograf, 
u  spe ta ol de ir  sau ori e o petiţie sportivă i ter ă sau i ter aţio ală; 

Pentru anul 2018  propunem  2% 
 

 pâ ă la % î  azul ori ărei altei a ifestări artisti e de ât ele e u erate la 
lit. a 
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Pentru anul 2018  propunem  5% 
Conform art 481 plata impozitului : 

  I pozitul pe spe ta ole se plăteşte lu ar pâ ă la data de , i lusiv, a lu ii 
ur ătoare elei î  are a avut lo  spe ta olul. 

 Ori e persoa ă are datorează i pozitul pe spe ta ole are o ligaţia de a 
depune o declaraţie la o parti e tul de spe ialitate al autorităţii ad i istraţiei 
pu li e lo ale, pâ ă la data sta ilită pe tru fie are plată a i pozitului pe 
spectacole. 

Taxe speciale 
Confor. art. 484 

Taxe speciale 
 Pe tru fu ţio area u or servi ii pu li e lo ale create în interesul persoanelor 

fizi e şi juridi e, pre u  şi pe tru pro ovarea turisti ă a lo alităţii, o siliile 
lo ale,judeţe e şi Co siliul Ge eral al Mu i ipiului Bu ureşti, după az, pot 
adopta taxe speciale. 
(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţe e şi Co siliul Ge eral al Mu i ipiului 
Bu ureşti, după az, pot adopta taxe spe iale pe tru servi iile pu li e lo ale, 
pre u  şi ua tu ul a estora se sta iles  î  o for itate u prevederile Legii r. 

/  privi d fi a ţele pu li e lo ale, u odifi ările şi o pletările 
ulterioare. 

 
- Taxa emitere la urgenta (in termen de 5 zile) a certificatului de urbanism = 250 
lei 
- Taxa emitere la urgenta (in termen de 5 zile) a autorizatiei   de construire/ 
desfiintare   =  250 lei 
- Taxa copie xerox  A3           =  4 lei/ exemplar  
- Taxa copie xerox A4           =  2 lei/ exemplar 
- Taxa plan de parcelare necesar pentru bransamente la reteaua publica de   
alimentare cu  apa     10 lei 
- Taxa copie arhiva( unic exemplar ):- persoana fizica =  60 lei 
( unic exemplar )-persoana juridica  = 150 lei 
- Taxa comert stradal  =  150 lei/mp 
-Taxa copie PUG= 32 lei 
- Taxa comert ambulant/zi = 10 lei 
-  Taxa pentru oficiere casatorii in ziua de duminica  = 250 lei 
- Taxa pentru aviz administrator drum local/ comunal pentru traversari 
drumuri (obligatoriu subtraversare orizontala pentru drumurile asfaltate ). 



15 

 

Pentru anul 2018 propunem  60 lei . 
-Taxa aviz administrator drum local /comunal fara traversari de drumuri. 
Pentru anul 2018 propunem  60 lei . 
 

Taxa pentru nunti, botezuri si parastase organizate in incinta caminelor 
curturale de pe raza localitatii astfel : 

- pentru nuntile organizate in incinta caminelor culturale Gura Vitioarei si Fagetu,- 
pentru anul 2018 propunem 200 lei ; 
-  pentru botezuri organizate in incinta caminelor culturale Gura Vitioarei si 
Fagetu,- pentru anul 2018 propunem 100 lei ; 
- pentru nuntile organizate in incinta caminelor culturale Fundeni  si Poiana 
Copaceni,-pentru anul 2018 propunem 150 lei ; 
 -pentru botezuri organizate in incinta celorlalte  camine culturale,pentru anul 
2018 propunem 80 lei ; 
-pentru parastase organizate in incinta caminelor culturale Gura Vitioarei , Fagetu, 
Fundeni, Poiana Copaceni, pentru anul 2018 propunem 50 lei 
  

Taxa de pasu at se sta ileşte de consiliul local  astfel: 
- pe tru ovi e adulte se sta ileşte o taxa de pâ ă  la 25 lei. 
Pentru anul 2018 propunem  25 lei. 
- pentru tineret bovin se stabileste o taxa in suma de 13 lei. 
     Pentru anul 2018  propunem 13 lei. 
- pentru ovine si caprine  se stabileste o taxa in suma de 7 lei. 
Pentru anul 2018 propunem 7 lei. 
- pentru cabaline se stabileste o taxa in suma de 40 lei. 
      Pentru anul 2018  propunem 40 lei. 
 

Alte taxe locale 
ART. 486 

Alte taxe locale 
(1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bu ureşti sau o siliile 
judeţe e, după az, pot i stitui taxe pe tru utilizarea te porară a lo urilor 
pu li e şi pe tru vizitarea uzeelor, aselor e oriale, o u e telor istori e 
de arhite turăşi arheologi e şi altele ase e ea. 
(2) Consiliile locale pot i stitui taxe pe tru deţi erea sau utilizarea  
e hipa e telorşi utilajelor desti ate o ţi erii de ve ituri are foloses  
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i frastru tura pu li ă lo ală, pe raza lo alităţii u de a estea su t utilizate, 
pre u  şi taxe pe tru a tivităţile u i pa t asupra ediului î o jurător. 

Propunem pentru anul 2018 = 13 lei 
(3  Taxa pe tru î depli irea pro edurii de divorţ pe ale ad i istrativă este î  
ua tu  de  lei şi poate fi ajorată pri  hotărâre a o siliului lo al, fără a 
ajorarea să poată depăşi % di  a eastă valoare. Taxa se fa e ve it la ugetul 

local.  
Propunem pentru anul 2018 - 500 lei 

 
(5)Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, detinute de consiliile locale, consiliul local stabileste o taxa de 
pana la 32 lei, inclusiv. 
                                          Propunem pentru anul 2018 -32 lei 
  Consiliul local poate stabili o taxa de stationare pe domeniul public a vehiculelor 
de mare tonaj . 

Propunem pentru anul 2018 - 4 lei/ ora 
 

1) Taxa a uală pe tru vehi ule le te se i stituie a taxă lo ală, î  te eiul art.  
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru utilizarea infrastructurii 
publice 
locale. Vehi ulele le te su t ijloa e de tra sport pe tru are u există o ligația 
înmatri ulării/î registrării, astfel: 
1. autocositoare; 
2. autoexcavator (excavator pe autosasiu); 
3. autogreder sau autoscreper; 
4. buldozer pe pneuri; 
5. compactor autopropulsat; 

. ex avator u ra leți pe tru sapat sa țuri, ex avator u rotor pe tru sapat 
sanțuri 
sau excavator pe pneuri; 

. freză autopropulsată pe tru a ale sau pe tru pa â t sta ilizat; 

. freză rutieră; 

. î ăr ător u o upă pe p euri; 
. i stalație autopropulsată de sortare-concasare; 

11. macara cu greifer; 
. a ara o ilă pe p euri; 

1 . a ara tur  autopropulsată; 
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. asi a autopropulsată pe tru ori are di  ur atoarele: 
a. lu rări de terasa e te; 

. o stru ția si î treți erea dru urilor; 
. de opertarea î ra a i ții asfalti e la dru uri; 

d. finisarea drumurilor; 
e. forat; 
f. turnarea asfaltului; 
g. î laturarea zăpezii; 

. șasiu autopropulsat u fierastrău pe tru tăiat le e; 
16. tractor pe pneuri; 
17. troliu autopropulsat; 

. utilaj ultifu țio al pe tru î treți erea dru urilor; 
19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă; 

. vehi ul pe tru ă i at și o pa tat deșeuri; 
21. vehicul pentru marcarea drumurilor; 

. vehi ul pe tru tăiat și o pa tat deseuri; 
23. motostivuitor (autostivuitor); 

. și altele ase e ea. 
25. autostivuitor; 

. o i ă agri olă pe tru re oltat ereale și/ sau furaje; 

. ele tro ar u e hipa e te: sudură, grup ele troge , po pă, et . 
 
      Alte categorii de vehicule care nu se supun inmatricularii fiind folosite pe 
drumurile comunale- : 
     mopede , cvadricicluri, atv,  atelaje si utilaje speciale : aro,ims-uri, remorci, 
tractoare, semiremorci, radiate din evidentele organelor de politie., conform  
Anexa  Regulament aprobata prin HCL 66/ 16.12.2016 

Pentru anul 2018 propunem 34 lei  
 

Sa ţiu i 
ART. 493 

       Sa ţiu i 
(1) Nerespectarea prevederilor preze tului titlu atrage răspu derea dis ipli ară, 
o trave ţio ală sau pe ală, potrivit dispoziţiilor legale î  vigoare. 

 Co stituie o trave ţii ur ătoarele fapte, da ă u au fost săvârşite î  astfel 
de o diţii î ât să fie o siderate, potrivit legii, i fra ţiu i: 
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a  depu erea peste ter e  a de laraţiilor de i pu ere prevăzute la art.  ali . 
, , , ali .  lit. , ali .  şi , art.  ali . , , ali .  lit. , 

ali .  şi , art.  ali . , ,  şi ali .  lit.  şi , art.  ali .  lit. , 
ali . , art.  ali .  şi art.  ali . ; 

 edepu erea de laraţiilor de i pu ere prevăzute la art.  ali . , , , 
ali .  lit. , ali .  şi , art.  ali . ,  şi ali .  lit. , ali .  şi 

,art.  ali . , ,  şi ali .  lit.  şi , art.  ali .  lit. , ali . , 
art.  ali .  şi art.  ali . . 

 Co trave ţia prevăzută la ali .  lit. a  se sa ţio ează u a e dă de la 70 lei 
la  lei, iar ele de la ali .  lit.  u a e dă de la  lei la  lei. 

 Î ăl area or elor teh i e privi d tipărirea, î registrarea, vâ zarea, evide ţa 
şi gestio area, după az, a a o a e telor şi a iletelor de i trare la spe ta ole 
o stituie o trave ţie şi se sa ţio ează u a e dă de la  lei la .  lei. 

 Î  azul persoa elor juridi e, li itele i i e şi axi e ale a e zilor 
prevăzute la ali .  şi  se ajorează u %. 

 Co statarea o trave ţiilor şi apli area sa ţiu ilor se fa  de ătre pri ari şi 
persoa e î puter i ite di  adrul autorităţii ad i istraţiei pu li e lo ale. 

 Li itele a e zilor prevăzute la ali .  şi  se a tualizează pri  hotărâre a 
consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491. 

 Co trave ţiilor prevăzute î  preze tul apitol li se apli ă dispoziţiile 
Ordo a ţei Guver ului r. /  privi d regi ul juridi  al o trave ţiilor, 
apro ată u odifi ări şi o pletări pri  Legea r. / , u odifi ările şi 
o pletările ulterioare. 

 
Scutiri  si facilitati fiscale 

    Privind  procedurile de acordarea facilitatilor  la plata impozitelor  
 si taxelor locale precum si a altor venituri la bugetul local 
ART. 495  -Scutirea sau reducerea  de la plata a impozitului/ taxei  pe cladiri teren, 
mijloace de transport  prevazute la  art. 456, 464, si 469 se aplica incepand cu 1 
ianuarie a anului urmator, persoanelor care detin documente justificative emise 
pana la data de 31 decembrie a fiecarui an. 
Conform Anexa Regulament - Procedura nr.            din 2018. 
 

 
Intocmit, 

Inspectori taxe si impozite 


