
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLEŞTI

H O T Ă R Â R E
Privind privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.85/18.12.2019 privind

stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

Consiliul local al comunei Borleşti, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţă
ordinară din data de 18.12.2018,

Având în vedere:
- Adresa nr. 190/8.02.2019 transmisă de Instituția Prefectului Neamț,

Compartimentul verificarea legalității actelor, contencios administrativ și
procese electorale;

- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local ;
- Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările

și completările ulterioare ;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și

completările ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- Art.266 din legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

Luând în considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin
Legea nr.199/1997;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin(4) lit.”c”, ale art. 45 alin(1) și alin(2)
lit.”c” şi ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 491
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,

H O T Ă R Ă Ş T E :



Art. 1 – Se modifIcă Anexa nr. 1 la HCL nr.85/18.12.2019 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 și va avea cuprinsul înscris
în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului
Neamţ, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Borleşti.

PEȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
POPESCU ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR STAICU CRISTINA

Nr. 11/28.02.2019
Adoptata cu un număr de 14 voturi P



Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Borlesti
Nr ______/28.02.2019

TABLOUL
cuprinzând nivelurile impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei
sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei,precum și limitele amenzilor care se
fac venit la bugetul local ,care se indexează anual cu rata inflației ,aplicabile în anul fiscal

2019

CAP I .Impozite și taxe locale
Art. 457 alin. (2) din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal

Tipul clădirii Valoarea impozabilă
-lei/mp-

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2018

Indexare conform art 491 din
Legea nr 227/2015(%)

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2019

Cu instalații de
apă,canalizare,electrice
și încălzire (condiții
cumulative)

Fără instalații de
apă,canalizare ,
electricitate sau
încălzire

Cu instalații de
apă,canalizare,
electrice și
încălzire
(condiții
cumulative)

Fără instalații
de
apă,canalizare
electricitate
sau încălzire

Cu instalații de
apă,canalizare,
electrice și
încălzire
(condiții
cumulative)

Fără instalații de
apă,canalizare ,
electricitate sau
încălzire

A.Clădire cu cadre de beton armat
sau cu pereți exteriori din cărămidă
arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament
termic și /sau chimic

1000 600 1,3 1,3 1013 608

B.Clădire cu pereți exteriori din
lemn ,din piatră naturală,din
cărămidă nearsă,din vălătuci sau
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic și/sau chimic

300 200 1,3 1,3 304 203

C.Clădire-anexă cu cadre din beton
armat sau cu pereți exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui
tratament termic și/sau chimic

200 175 1,3 1,3 203 177

D.Clădire-anexă cu pereții exteriori
din lemn,din piatră naturală,din
cărămidă nearsă,din vălătuci sau
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic și/sau chimic

125 75 1,3 1,3 127 76

E.În cazul contribuabilului care
deține la aceeași adresă încăperi
amplasate la subsol,demisol,și/sau
mansardă,utilizate ca locuință ,în
oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

75% din suma
care s-ar
aplica clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

F.În cazul contribuabilului care
deține la aceeași adresă încăperi
amplasate la subsol,demisol și/sau
mansardă ,utilizate în alte scopuri
decât cel de locuință în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute
la lit A-D

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar
aplica clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii



Art. 458
Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.2% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în

ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă depus la organul fiscal local până la primul termen de
plată din anul de referință;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5
ani anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în
cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

(3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru
activități din domeniul agricol impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4%
asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin(1)
impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate
conform art.457.

Art.459

(1)În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietate persoanelor fizice impozitul
se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial
conf. art.457 cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial conf. art.458

Art. 460
Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.08% asupra valorii
impozabile a clădirii.

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1%, inclusiv, asupra
valorii impozabile a clădirii.

(3)Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele
juridice utilizate pentru activități din domeniul agricol impozitul/taxa pe clădiri se calculează
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice
impozitul se determină pri însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop
rezidențial conform alin(1) cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial
conf. alin(2) sau (3).

(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 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 referință.

(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în
ultimii 3 ani anteriori anului de referință cota impozitului/taxă pe clădiri este de 5%.



CAP II IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN

A. IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN
INTRAVILAN ,ÎNREGISTRAT LA CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ TERENURI CU
CONSTRUCȚII
Art .465 alin .(2)din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal

Zona în cadrul
localității

Nivelurile aplicabile în
anul fiscal 2018 lei/ha

Indexare conform
art 491 din Legea
nr 227/2015(%)

Nivelurile aplicabile
în anul fiscal 2019

lei/ha
Rangul IV

A 711 1,3 720
B 569 1.3 576

Rangul V
A 569 1.3 576
B 427 1.3 433

Art .465 alin .(3),alin .(4)din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal

Nr crt Categoria de folosință Nivelurile aplicabile
în anul fiscal 2018
lei/ha

Nivelurile aplicabile în
anul fiscal 2019 lei/ha

Zona A Zona B Zona A Zona B
1 Teren arabil 28 21 28 21
2 Pășune 21 19 21 19
3 Fânețe 21 19 21 19
4 Vie 46 35 46 35
5 Livadă 53 46 54 47
6 Pădure sau alt teren cu vegetație

forestieră
28 21 28 21

7 Teren cu ape 15 13 15 13
8 Drumuri 0 0 0 0
9 Neproductiv 0 0 0 0



B.IMPOZITUL /TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art .465 alin.(7) din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal

Nr.
crt. Categoria de folosință

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL

FISCAL 2018

NIVELURILE
APLICABILE ÎN

ANUL FISCAL 2019
INDEXATE CU RATA
INFLAȚIEI DE 1,3%

Impozit
(lei)

Impozit
(lei)

1 Teren cu construcții 22 22

2 Teren arabil 42 43

3 Pășune 20 20

4 Fâneață 20 20

5 Vie pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 5.1

48 49

5.1 Vie până la intrarea pe rod x x

6 Livadă pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 6.1

48 49

6.1 Livadă până la intrarea pe rod x x

7 Pădure sau alt teren cu vegetație
forestieră, cu excepția celui
prevăzut la nr. crt. 7.1

8 8

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de
ani și pădure cu rol de protecție

x x

8 Teren cu apă, altul decât cel cu 1 1



amenajări piscicole

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 26

9 Drumuri și căi ferate x x

10 Teren neproductiv x x

CAPITOLUL III –IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art 470 alin.(2)din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal

I. Vehicule înmatriculate
Nivelurile aplicabile în

anul fiscal 2018
Suma,în lei,pentru
fiecare grupă de 200

cm3 sau
fracţiune din aceasta

Nivelurile aplicabile în
anul fiscal 2019
indexate cu rata
inflației de 1,3%
Suma,în lei,pentru
fiecare grupă de 200

cm3 sau
fracţiune din aceasta

1.Motorete,scutere,motociclete şi
autoturisme cu capacitatea cilindrică de
până la 1600 cm3 inclusiv

8 8

2.Motociclete,tricicluri și cvadricicluri cu
capacitatea cilindrică de peste 1600 cmc

9 9

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv

18 18

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv

72 73

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

144 146

7.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de
peste 3001 cm3

290 294

8.Autobuze,autocare,microbuze 24 24
9.Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu
masa totală maximă autorizată de până la
12 tone inclusiv

30 30



8.Tractoare înmatriculate 18 18
II. Vehicule înregistrate

1.Vehicule cu capacitatea cilindrică lei/200 cmc lei/200 cmc
1.1.Vehicule înregistrate cu capacitatea
cilindrică<4.800 cmc

2 2

1.2.Vehicule înregistrate cu capacitatea
cilindrică >4.800 cmc

4 4

2.Vehicule fără capacitate cilindrică
evidenţiată

50 51

Art470 alin(3), (4) din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal

(3)În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
(4)În cazul unui ataș impozitul pe mijlocul de transport este 50% din impozitul pentru

motocicletele respective.

Art 470 alin.(5)din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal

Numărul de axe şi greutatea brută
încărcată maximă admisă

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL

FISCAL 2018

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL

2019
Ax(e)

motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică

sau
echivalentele
recunoscute

Alte
sisteme de
suspensie
pentru
axele

motoare

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

sau
echivalentele
recunoscute

Alte
sisteme de
suspensie
pentru
axele

motoare

I.Vehicule cu 2 axe
1.Masa de cel puțin 12 t,dar mai
mică de 13 t

0 142 0 144

2.Masa de cel puțin 13 t,dar mai
mică de 14 t

142 395 144 400

3.Masa de cel puțin 14 t,dar mai
mică de 15 t

395 555 400 562

4.Masa de cel puțin 15 t,dar mai
mică de 18 t

555 1257 562 1273

5.Masa de cel puțin 18 t 555 1257 562 1273
II.Vehicule cu 3 axe
1.Masa de cel puțin 15 t,dar mai
mică de 17 t

142 248 144 251



2.Masa de cel puțin 17 t,dar mai
mică de 19 t

248 509 251 516

3.Masa de cel puțin 19 t,dar mai
mică de 21 t

509 661 516 670

4.Masa de cel puțin 21 t,dar mai
mică de 23 t

661 1019 670 1032

5.Masa de cel puțin 23 t,dar mai
mică de 25 t

1019 1583 1032 1604

6.Masa de cel puțin 25 t,dar mai
mică de 26 t

1019 1583 1032 1604

7.Masa de cel puțin 26 t 1019 1583 1032 1604
III.Vehicule cu 4 axe
1.Masa de cel puțin 23 t,dar mai
mică de 25 t

661 670 670 679

2.Masa de cel puțin 25 t,dar mai
mică de 27 t

670 1046 679 1060

3.Masa de cel puțin 27 t,dar mai
mică de 29 t

1046 1661 1060 1683

4.Masa de cel puțin 29 t,dar mai
mică de 31 t

1661 2464 1683 2496

5.Masa de cel puțin 31 t,dar mai
mică de 32 t

1661 2464 1683 2496

6.Masa de cel puțin 32 t 1661 2464 1683 2496

Art 470 alin.(6)din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal

Numărul de axe şi greutatea
brută încărcată maximă admisă

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL

FISCAL 2018

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL

2019
Ax(e)

motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică

sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoare

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

sau
echivalentele
recunoscute

Alte
sisteme de
suspensie
pentru
axele

motoare

I.Vehicule cu 2+1 axe
1.Masa de cel puțin 12 t,dar mai
mică de 14 t

0 0 0 0

2.Masa de cel puțin 14 t,dar mai
mică de 16 t

0 0 0 0

3.Masa de cel puțin 16 t,dar mai
mică de 18 t

0 64 0 65

4.Masa de cel puțin 18 t,dar mai
mică de 20 t

64 147 65 149



5.Masa de cel puțin 20 t,dar mai
mică de 22 t

147 344 149 348

6.Masa de cel puțin 22 t,dar mai
mică de 23 t

344 445 348 451

7.Masa de cel puțin 23 t,dar mai
mică de 25 t

445 803 451 813

8.Masa de cel puțin 25 t,dar mai
mică de 28 t

803 1408 813 1426

9.Masa de cel puțin 28 t 803 1408 813 1426
II.Vehicule cu 2+2 axe
1.Masa de cel puțin 23 t,dar mai
mică de 25 t

138 321 140 325

2.Masa de cel puțin 25 t,dar mai
mică de 26 t

321 528 325 535

3.Masa de cel puțin 26 t,dar mai
mică de 28 t

528 775 535 785

4.Masa de cel puțin 28 t,dar mai
mică de 29 t

775 936 785 948

5.Masa de cel puțin 29 t,dar mai
mică de 31 t

936 1537 948 1557

6.Masa de cel puțin 31 t,dar mai
mică de 33 t

1537 2133 1557 2161

7.Masa de cel puțin 33 t,dar mai
mică de 36 t

2133 3239 2161 3281

8.Masa de cel puțin 36 t,dar mai
mică de 38 t

2133 3239 2161 3281

9.Masa de cel puțin 38 t 2133 3239 2161 3281
III.Vehicule cu 2+3 axe
1.Masa de cel puțin 36 t,dar mai
mică de 38 t

1698 2363 1720 2394

2.Masa de cel puțin 38 t,dar mai
mică de 40 t

2363 3211 2394 3253

3.Masa de cel puțin 40 t 2363 3211 2394 3253
IV.Vehicule cu 3+2 axe
1.Masa de cel puțin 36 t,dar mai
mică de 38 t

1500 2083 1520 2110

2.Masa de cel puțin 38 t,dar mai
mică de 40 t

2083 2881 2110 2918

3.Masa de cel puțin 40 t,dar mai
mică de 44 t

2881 4262 2918 4317

4.Masa de cel puțin 44 t 2881 4262 2918 4317
V.Vehicule cu 3+3 axe
1.Masa de cel puțin 36 t,dar mai
mică de 38 t

853 1032 864 1045

2.Masa de cel puțin 38 t,dar mai 1032 1542 1045 1562



mică de 40 t
3.Masa de cel puțin 40 t,dar mai
mică de 44 t

1542 2454 1562 2486

4.Masa de cel puțin 44 t 1542 2454 1562 2486

Art 470 alin.(7)din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal

Masa totală maximă
autorizată

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL

FISCAL 2018

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
2019 INDEXATE CU

RATA INFLAȚIEI 1,3%
a.Până la 1 tonă ,inclusiv 9 9
b.Peste 1 tona ,dar nu mai mult
de 3 tone

34 34

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

52 53

d.Peste 5 tone 64 65

Art. 470 alin.(8)din Legea nr. 227/ 2015privind Codul Fiscal

Mijloace de transport pe apa NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2018

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
2019 INDEXATE CU RATA
INFLAȚIEI 1,3%

1.Luntre, barci fara motor,
folosite pentru pescuit si uz
personal

21 21

2. Barci fara motor, folosite in
alte scopuri

56 57

3.Barci cu motor 210 213
4. Nave de sport si agrement 50 51
5. Scutere de apa 210 213
6. Remorchere si
impingatoare

x x

A) Pana la 500cp
inclusiv

559 566

b) peste 500 cp, dar nu peste
2000 cp

909 921

c) peste 2000, dar nu peste
4000

1398 1416

d) peste 4000 cp 2237 2266
7.Vapoare- pentru fiecare
1000tdw sau fractiune din

182 184



aceasta
8.Ceamuri, slepuri si barje
fluvial:

x x

a) Cu capacitate de
incarcare pana la
1500 t inclusiv

182 184

b) Cu capacitate de
incarcare de pana la
1500 t, dar nu peste
3000t

280 284

c) Cu capacitate de
incarcare de peste
3000 t

490 496

CAP IV-TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR ȘI A
AUTORIZAȚIILOR

Art.474
Taxa pentru eliberarea certificatului de

urbanism în mediul rural
NIVELURILE

APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2018

NIVELURILE
APLICABILE ÎN

ANUL 2019
INDEXATE CU

RATA INFLAȚIEI
1,3%

Suprafața pentru care se obține certificatul de
urbanism

Taxa,în lei Taxa ,în lei

a)până la 150 mp inclusiv 2,5 2,5
b)între 151 mp și 250 mp inclusiv 3 3
c)între 251 mp și 500 mp inclusiv 4 4
d)între 501mp și 750 mp inclusiv 5 5
e)între 751 și 1000 mp inclusiv 6 6
f)peste 1000 mp 7+0,005 lei/mp pentru

ceea ce depășește 1000
mp

7,+0,005 lei/mp pentru
ceea ce depășește 1000

mp
Taxa eliberare autorizație de construire pentru
o locuință rezindențială sau clădire-anexă

0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor

de construcții

0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor

de construcții
Taxa eliberare autorizație de construire pentru
alte construcții decât cele menționate la alin 5.

1% din valoarea
autorizată a lucrărilor
de construcție ,inclusiv
valoarea instalațiilor

aferente

1% din valoarea
autorizată a lucrărilor
de construcție ,inclusiv
valoarea instalațiilor

aferente

Taxa pentru eliberarea autorizației de
desființare totală sau parțială a unei
construcții

0,1% din valoarea
impozabilă stabilită
pentru determinarea

0,1% din valoarea
impozabilă stabilită
pentru determinarea



impozitului pe clădiri
aferentă părții
desființate

impozitului pe clădiri
aferentă părții
desființate

Taxa pentru eliberarea autorizației necesare
pentru lucrările de organizare de șantier în
vederea realizării unei construcții, care nu
sunt incluse în altă autorizație de construire

3% din valoarea
autorizată a lucrărilor
de organizare de

șantier

3% din valoarea
autorizată a lucrărilor de
organizare de șantier

Taxa pentru eliberarea autorizației de
amenajare de tabere, de corturi, căsuțe sau
rulote, or campinguri

2% din valoarea
autorizată a lucrărilor

de construire

2% din valoarea
autorizată a lucrărilor de

construire

Taxă eliberare autorizație de foraje sau
excavări

7 lei/mp 7 lei/mp

Taxă eliberare autorizație privind lucrări de
racorduri și branșamente la rețelele publice de
apă,canalizare ,gaze ,energie
electrică,telefonie și televiziune prin cablu

10 lei/mp 10 lei/mp

Taxă pentru prelungirea unui certificat de
urbanism

30% din cuantumul
taxei pentru eliberarea
certificatului sau
autorizației inițiale

30% din cuantumul
taxei pentru eliberarea
certificatului sau
autorizației inițiale

Taxă pentru avizarea certificatului de
urbanism și amenajarea teritoriului

12 lei 12 lei

Taxă pentru eliberarea certificatului de
nomenclatură stradală și adresa

8 lei 8 lei

Taxă pentru eliberarea autorizațiilor sanitare
de funcționare

15 lei 15 lei

Taxă pentru eliberarea de copii heliografice
de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri deținute de consiliile locale

32 lei 32 lei

Taxă pentru eliberarea atestatului de
producător

25 lei 25 lei

Taxă pentru eliberare carnet de comercializare
a produselor din domeniul agricol

25 lei 25 lei

Taxă pentru eliberarea /vizarea anuală a
autorizației privind desfășurarea activităților
înregistrate în grupele CAEN 561-
Restaurante,563-Baruri și alte activități de
servire a băuturilor și 932-Alte activități
recreative și distractive ,potrivit CAEN în
funcție de suprafața aferentă activităților
respective

a)100 lei,pentru o
suprafata de pana la
500 m² inclusiv,

b)4000 lei,pentru o
suprafata mai mare de

500 m²

a)113 lei,pentru o
suprafata de pana la
500 m² inclusiv,

b)4052 lei,pentru o
suprafata mai mare de

500 m²

Taxă pentru eliberarea autorizației de
construire pentru chioșcuri , tonete , cabine ,
spații de expunere,situate pe căile și în spațiile

5 lei/mp ,pentru fiecare
mp,de suprafață ocupat

de construcție

5 lei/mp ,pentru
fiecare mp,de

suprafață ocupat de



publice,precum și pentru amplasarea
corpurilor și a panourilor de afișaj a firmelor
și a reclamelor

construcție

CAP V TAXA PENTRU FOLOSIREAMIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI
PUBLICITATE

Taxa pentru servicii
de reclamă și publicitate

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2018

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
2019 INDEXATE CU RATA
INFLAȚIEI 1,3%

Taxa pentru servicii de
reclamă și publicitate

2% din valoarea serviciilor,
exclusiv TVA

2% din valoarea serviciilor,
exclusiv TVA

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și
publicitate

NIVELURILE
APLICABILE ÎN

ANUL FISCAL 2018

NIVELURILE
APLICABILE ÎN

ANUL 2019
INDEXATE CU

RATA INFLAȚIEI
1,3%

a)În scopul unui afişaj situat în locul în care
persoana desfășoară o activitate economică

25 lei 25

b)În cazul oricărui alt panou ,afișaj sau
oricarei altei structuri de afișaj pentru reclamă

și publicitate

17 lei 17

CAP.VI IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Manifestarea artistică sau
activitatea distractivă:

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2018

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
2019 INDEXATE CU RATA
INFLAȚIEI 1,3%

a)În cazul unui spectacol de
teatru, de ex: o piesă de teatru,
balet, operă, operetă, concert
filarmonic sau altă manifestare
muzicală, prezentarea unui
film la cinematograf, un
spectacol de circ, sau orice
competiție sportivă internă sau
internațională

0,2% din valoarea biletelor și
abonamentelor

0,2% din valoarea biletelor și
abonamentelor

b) în alte cazuri decât cele
prevîzute la lit.a)

0,4% din valoarea biletelor și
abonamentelor

0,4% din valoarea biletelor și
abonamentelor



TAXAPENTRU ÎNDEPLINIREA PROCEDURII DE DIVORȚ PE CALE
ADMINISTRATIVĂ

Categorie NIVELUL APLICABIL ÎN
ANUL FISCAL 2018

NIVELUL APLICABIL ÎN
ANUL 2019 INDEXAT CU
RATA INFLAȚIEI DE 1,3%

Taxa pentru îndeplinirea
procedurii de divorț pe cale
administrativă

750 lei 760 lei

CAP.VII SCUTIRI
Consiliul Local nu acordă alte scutiri sau facilități fiscale în afara celor prevăzute în

Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

CAP.VIII. SANCŢIUNI

Art 493 din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice ,
pentru anul 2018

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
2019 INDEXATE CU
RATA INFLAȚIEI

1,3%
Art 493
alin(3)

Contravenția prevăzută la alin 2 lit a)
se sancționează cu amendă

de la 70 lei la 279 lei de la 71 lei la 283 lei

Contravențiile prevăzute la alin 2 lit b)-
d) se sancționează cu amendă

de la 279 lei la 696 lei de la 283 lei la 705 lei

Art 493
alin(4)

Încălcarea normelor tehnice privind
tipărirea ,înregistrarea ,
vânzarea ,evidența și gestionarea ,după
caz ,a abonamentelor și a biletelor de
intrare la spectacole ,constituie
contravenție și se sancționează cu
amendă

de la 325 lei la 1.578 lei de la 329 lei la 1.599 lei

Art.493
alin(4`1)

Necomunicarea informațiilor și a
documentelor de natura celor prevăzute
la art.494 alin (12) în termen de cel
mult 15 zile lucrătoare de la data
primirii solicitării se sancționează cu
amendă

de la 500 la 2500 lei de la 506,70 la 2533,50
lei

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor
juridice ,pentru anul 2019

Art 493
alin (5)

Contravenția prevăzută la alin 2 lit a)
se sancționează cu amendă

de la 280 lei la 1116 lei de la 283,75 lei la
1130,95 lei

Contravențiile prevăzute la alin 2 lit b)- de la 1116 la 2784 lei de la 1130,95 la 2821lei



d) se sancționează cu amendă
Încălcarea normelor tehnice privind
tipărirea ,înregistrarea , vânzarea,
evidența și gestionarea , după caz ,a
abonamentelor și a biletelor de intrare
la spectacole , constituie contravenție și

se sancționează cu amendă

de la 1300 lei la 6312 lei de la 1317,42 lei la
6396,58 lei

Art.493
alin(4`1)

Necomunicarea informațiilor și a
documentelor de natura celor prevăzute
la art.494 alin (12) în termen de cel
mult 15 zile lucrătoare de la data
primirii solicitării se sancționează cu
amendă

de la 2000 la 10 000 lei de la 2026,80 la 10 134
lei


