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Anexa nr. 1 la                                                                                                                                                   INITIATOR   
 
proiect de hotarare nr.90/23.11.2022                                                                                                            Primar Costras Iordache           
 
 

 
IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PENTRU ANUL 2023 

  Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a 
acesteia, exprimata in mp, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/ mp din tabelul urmator: 

 
Tipul cladirii Valoarea impozabila 

-lei/mp- 
– referință 2016 

Valoarea impozabila 
-lei/mp- 

2022 

Valoarea impozabila 
-lei/mp- 

2023 
Cu 

instalatii  
de apa, 

canalizare, 
electrice si 

incalzire 
(conditii 

cumulative) 

Fara 
instalatii 
de apa, 

canalizare, 
electrice 

sau 
incalzire 

Cu 
instalatii de 

apa, 
canalizare, 
electrice si 

incalzire 
(conditii 

cumulative) 

Fara  
instalatii 
de apa, 

canalizare, 
electrice 

sau 
incalzire 

Cu 
instalatii de 

apa, 
canalizare, 
electrice si 

incalzire 
(conditii 

cumulative) 

Fara  
instalatii 
de apa, 

canalizare, 
electrice 

sau 
incalzire 

A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti 
exterior din caramida arsa sau din orice alte material 
rezultate in urma unui tratament termic si/ sau chimic. 

1000 600 1129 677 
1187 

 

712 

B. Cladire cu peretii exterior din lemn, din piatra 
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din 
orice alte material nesupuse unui tratament termic 

300 200 339 226 

356 238 
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si/sau chimic. 

C.Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu 
pereti exterior din caramida arsa sau din orice alte 
materiale rezultate in urma unui tratament termic si/ 
sau chimic. 

200 175 226 197 

238 207 

D. Cladire-anexa cu peretii exterior din lemn, din piatra 
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din 
orice alte material nesupuse unui tratament termic 
si/sau chimic. 

125 75 142 85 

149 89 

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 
adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau 
mansarda utilizate ca locuinta in oricare dintre tipuri 
de cladire prevazute la litera A-D 

75% din 
suma care 
s-ar aplica 

cladirii 

75% din 
suma care 
s-ar aplica 

cladirii 

75%din 
Suma care 
s-ar aplica 

cladirii 

75% din 
Suma care 
s-ar aplica 

cladirii 

75%din 
Suma care 
s-ar aplica 

cladirii 

75% din 
Suma care 
s-ar aplica 

cladirii 

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 
adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau 
mansarda utilizate in alte scopuri decat cea de  
locuinta in oricare dintre tipuri de cladire prevazute la 
litera A-D 

50% din 
suma care 
s-ar aplica 

cladirii 

50% din 
suma  

care s-ar 
aplica 
cladirii 

50% din 
suma  care 
s-ar aplica 

cladirii 

50% din 
suma  care 
s-ar aplica 
cladirii 

50% din 
suma  care 
s-ar aplica 
cladirii 

50% din 
suma  

care s-ar 
aplica 
cladirii 

 
 

Nr. 
Crt. 

EXPLICATII Prevederi Legea 227/2015 
Privind Codul Fiscal – referință 2016 

APROB
AT 

2021 

APROB
AT 
2022 

APROBA
T 
2023 

A. IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI     
 Persoane fizice     
A1 CLADIRE REZIDENTIALA Cladire rezidentiala – constructie 

alcatuita din una sau mai multe camere 
folosite pentru locuit, cu dependintele, 
dotarile si utilitatile necesare, care 
satisface cerintele de locuit ale unei 
personae sau familii; 

   

 Art. 457 – Pentru cladirile rezidentiale si cladirile – anexa, 
aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri 
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se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08% - 
0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii, exprimata in lei, 
sedetermina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate 
a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila 
corespunzatoare, exprimata in lei/m², care se ajusteaza in 
functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata 
cladirea, prin inmultirea valorii rezultate anterior cu 
coeficientul de corectie corespunzator; 

 
0,08% -0,2% 

 
0,1% 

 

 
0,1% 

 

 
0,1% 

 

A2 
 

CLADIRE NEREZIDENTIALA Cladire nerezidentiala – orice cladire 
care nu este rezidentiala ; 

   

 Art.458. –(1) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in 
proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se 
calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2% - 
1,3% 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 ; 

b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, 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 prorietate, in cazul cladirilor 
dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. 

0,2%-1,3% 0,2% 0,2 % 0,2 % 

 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. 
In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform 
prevederilor alin.(1), impozitul de calculeaza prin aplicarea 
cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform 
art.457. 

 
0,4% 

 
 
 
 

2% 

 
0,4% 

 
 
 
 

2% 

 
 

0,4% 
 
 
 
 

2% 

 
 

0,4% 
 
 
 
 

2% 
A3 CLADIRE CU DESTINATIE MIXTA Cladire cu destinatie mixta – cladire 

folosita atat in scop rezidential, cat si 
nerezidential; 

   

 Art.459. –(1) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in  
proprietatea persoanelor fizice, impozitul de calculeaza prin 
insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in 
scop  
rezidential conform art.457  
cu impozitul determinat pentru  

(1) În cazul clădirilor cu destinație mixtă 
aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, impozitul se calculează prin 
însumarea: 
a) impozitului calculat pentru suprafața 
folosită în scop rezidențial conform art. 
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suprafata folosita in scop nerezidential, conform art.458. 457; 
b) impozitului determinat pentru 
suprafața folosită în scop nerezidențial, 
indicată prin declarație pe propria 
răspundere, prin aplicarea cotei 
menționate la art. 458 asupra valorii 
impozabile determinate potrivit art. 457, 
fără a fi necesară stabilirea valorii prin 
depunerea documentelor prevăzute la 
art. 458 alin. (1). 
(2) În cazul în care la adresa clădirii 
este înregistrat un domiciliu fiscal la 
care nu se desfășoară nicio activitate 
economică, impozitul se calculează 
conform art. 457. 
(3) În cazul clădirilor cu destinație 
mixtă, când proprietarul nu declară la 
organul fiscal suprafața folosită în scop 
nerezidențial, potrivit alin. (1) lit. b), 
impozitul pe clădiri se calculează prin 
aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii 
impozabile determinate conform art. 
457. 

B Persoane juridice     
B1 CLADIRE REZIDENTIALA Cladire rezidentiala – constructie 

alcatuita din una sau mai multe camere 
folosite folosite pentru locuit, cu 
dependintele, dotarile si utilitatile 
necesare, care satisface cerintele de 
locuit ale unei persoane sau familii; 

   

 Art.460. –(1) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea 
sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri 
se calculeaza prin alicarea unei cote cuprinse intre 0,08% - 
0,2% asupra valorii impozabile a cladirii 

0,08% - 0,2% 0,08% 0,08% 0,08% 

B2 CLADIRE NEREZIDENTIALA Cladire nerezidentiala – orice cladire 
care nu este rezidentiala; 

   

 (2) a. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau 
detinute de persoanele juridice, impozitul/ taxa pe cladiri se 
calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2%-1,3%, 
inclusiv, asupra valorii impozabile a cladirii. 

 
 

0,2% - 1,3% 

 
 

1% 

 
 
1% 

 
 
1% 



5 
 

 
 (2) a.Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau 

detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se 
calculeaza prin aplicarea  unei cote cuprinse intre 0,2%-
1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a cladirii. 

 
0,2% - 1,3% 

0,5% 
pentru 

domeniu
l 

HOREC
A-coduri 
CAEN 
5510, 
5610) 

0,2% 
pentru 
domeniu
l 
HOREC
A-coduri 
CAEN 
5510, 
5610) 

0,5% 
pentru 
domeniul 
HORECA
-coduri 
CAEN 
5510, 
5610) 

 (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. 

 
0,4% 

 
0,4% 

 

 
0,4% 
 

 
0,4% 
 

 (8) In cazul in care proprietarul nu a actualizat valoarea 
impozabila a cladirii in ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5% (alineat 
modificat)(conform art.1 pct. 197 din legea 296/ 2020, in 
vigoare de la 24.12.2020) 

 
5% 

 
 

 
5% 

 
5% 

 
5% 

 
COEFICIENTI DE CORECTIE : 
ZONA IN CADRUL LOCALITATII :  satul MAGURA rangul IV - ZONA A coeficient corectie 1,10 
                                                                  satul Crihan, Sohodol, Dealu Mare rangul V - zona B coeficient corectie 1,00 
 
 
C. IMPOZIT SI TAXA PE TEREN 
Art.456.- (1) Impozitul/ Taxa pe teren se stabileste luand in calcul siprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si 
categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local. 
(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, precum si terenul 
inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii in suprafata de pana la 400 m², inclusiv, 
impozitul/ taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in 
urmatorul tabel: 
 
 
Zona in cadrul  
localitatii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati - lei/ha -  

 Rang IV – conf prev. 
L277/ 2015 – 
referință 2016 

APROBAT APROBAT APROBAT 

2021 2022 2023 
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A 711 – 1.788 1034 1061 

 
                1115 

B 427 – 1.068 495 508 534 
 

3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la lata categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, 
pentru suprafata care depaseste 400 m², impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu 
suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie aferent rangului; 
 
 
 Niveluri prevazute de Legea 227/2015 privind 

Codul Fiscal – referință 2016 
Niveluri 

aprobate pentru 
anul 2021 

Niveluri 
aprobate pentru 

anul 2022 

Niveluri 
aprobate 

pentru anul 
2023 

Nr. 
Crt. 

Zona Categoria de folosinta A B A B A B A B 

1. Teren arabil 28 21 30.79 23.09 31,59 23,69 33 25 
2. Pasune 21 19 23.09 20.90 23,69 21,44 25 23 
3. Faneata 21 19 23.09 20.90 23,69 21,44 25 23 
4. Vie 46 35 50.59 38.49 51,91 39,49 55 42 
5. Livada 53 46 58.30 47.33 59,82 48,56 63 51 
6. Padure sau alt teren cu 

vegetatie forestiera 
28 21 30.79 22.25 31,59 22,83 

33 24 
7. Teren cu ape 15 13 15.89 14.30 16,30 14,67 17 15 
8. Drumuri si cai ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 
9. Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
(7) In cazul unui teren amplasat extravilan, impozitul/taxa pe tren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu 
suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator; 
 
 Niveluri prevazute de Legea 277/2015 privind Codul 

Fiscal – referință 2016 
Niveluri 
aprobate 

pentru anul    
2021 

Niveluri 
aprobate 

pentru anul    
2022 

Niveluri 
aprobate 

pentru anul    
2023 

1 Teren cu constructii 22-31 24.21 24,84 26 
2 Teren arabil 42-50 46.19 47,39 50 
3. Pasune 20-28 21.99 22,56 24 
4 Faneata 20-28 21.99 22,56 24 
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5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la 
crt.5.1 

48-55 53.62 55,01 
58 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 0 0,00 0 
6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la 

nr. crt. 6.1 
48-56 52.79 54,16 

57 
6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 0 0,00 0 
7 Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. 
crt.7.1 

8 – 16 10.79 11,07 
12 

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si 
padure cu rol de protectie  

0 0 0,00 
0 

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari 
piscicole 

1 - 6 1.51 1,55 
2 

8.1 Teren cu amenajari piscicole 26-34 28.59 29,33 31 
9 Drumuri si cai ferate 0 0 0 0 
10 Teren neproductiv 0 0 0 0 

 
D. IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
Art. 470 alin. (2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de 
capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm³ sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul 
urmator: 
 
Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport cu tractiune mecanica Lei/ 200 cm3 sau 
fractiune din acesta 

cf.prev.Legii 
277/2015 – referinta 

2016 

 
APROBAT 

2021 

APROBAT 
2022 

APROBAT 
2023 

 I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm³ sau fractiune din 
aceasta) 

    

1. Motociclete, tricicluri, cvadicicluri si autoturisme cu 
capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm³, inclusiv 

8 8.79 9,02 
9,48 

2. Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica 
de peste 1.600 cm³ 

9 9.90 10,16 
11 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm³ si 2.000 
cm³ inclusiv 

18 19.78 20,29 
21 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm³si 2.600 
cm³ inclusiv 

72 80.01 82,09 
86 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm³ si 3.000 
cm³ inclusiv 

144 158.38 162,50 
171 
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6. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm³ 290 319.53 327,84 345 
7. Autobuze, autocare, microbuze 24 38.53 39,53 42 
8. Alte vehicule cu tractiune mecanica cum asa totala maxima 

autorizata de pana la 12 tone, inclusiv 
30 33.00 33,86 

36 
9. Tractoare inmatriculate 18 19.79 20,30 21 
 II. Vehicule inregistrate    0 

1. Vehicule cu capacitate cilindrica    0 
2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4.800 cm³ 2 2.20 2,26 2,38 
3. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm³ 4 4.40 4,51 5 
4. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 50 55.16 56,59 59 

 
(3) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50% 
 
(5) In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 
transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta de tabelul următor: 
 
 Intern Extern 
Tipuri de autovehicule Pneumatic Alt sistem Pneumatic Alt sistem 
Vehicule cu 2 axe  

Peste 12 t pana la 13 t 0,00 153,00 0,00 153,00 
Peste 13 t pana la 14 t 153,00 426,00 153,00 426,00 
Peste 14 t pana la 15 t 426,00 599,00 426,00 599,00 
Peste 15 t pana la 18 t 599,00 1.356,00 599,00 1.356,00 
Cel putin 18 t 599,00 1.356,00 599,00 1.356,00 
Vehicule cu 3 axe  

Peste 15 t pana la 17 t 153,00 267,00 153,00 267,00 
Peste 17 t pana la 19 t 267,00 549,00 267,00 549,00 
Peste 19 t pana la 21 t 549,00 713,00 549,00 713,00 
Peste 21 t pana la 23 t 713,00 1.099,00 713,00 1.099,00 
Peste 23 t pana la 25 t 1.099,00 1.707,00 1.099,00 1.707,00 
Peste 25 t pana la 26 t 1.099,00 1.707,00 1.099,00 1.707,00 
Cel putin 26 t 1.099,00 1.707,00 1.099,00 1.707,00 
Vehicule cu 4 axe  

Peste 23 t pana la 25 t 713,00 723,00 713,00 723,00 
Peste 25 t pana la 27 t 723,00 1.128,00 723,00 1.128,00 
Peste 27 t pana la 29 t 1.128,00 1.792,00 1.128,00 1.792,00 
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Peste 29 t pana la 31 t 1.792,00 2.658,00 1.792,00 2.658,00 
Peste 31 t pana la 32 t 1.792,00 2.658,00 1.792,00 2.658,00 
Cel putin 32 t 1.792,00 2.658,00 1.792,00 2.658,00 
Vehicule 2+1 axe  

Peste 12 t pana la 14 t 0,00 0,00 0,00 0,00 
Peste 14 t pana la 16 t 0,00 0,00 0,00 0,00 
Peste 16 t pana la 18 t 0,00 69,00 0,00 69,00 
Peste 18 t pana la 20 t 69,00 158,00 69,00 158,00 
Peste 20 t pana la 22 t 158,00 371,00 158,00 371,00 
Peste 22 t pana la 23 t 371,00 480,00 371,00 480,00 
Peste 23 t pana la 25 t 480,00 866,00 480,00 866,00 
Peste 25 t pana la 28 t 866,00 1.519,00 866,00 1.519,00 
Cel putin 28 t 866,00 1.519,00 866,00 1.519,00 
Vehicule cu 2+2 axe  

  

Transport de marfa peste 12 t, art. 470 
alin.(5) si (6) 

 Intern Extern 
Tipuri de autovehicule Pneumatic Alt sistem Pneumatic Alt sistem 
Peste 23 t pana la 25 t 148,00 346,00 148,00 346,00 
Peste 25 t pana la 26 t 346,00 569,00 346,00 569,00 
Peste 26 t pana la 28 t 569,00 836,00 569,00 836,00 
Peste 28 t pana la 29 t 836,00 1010 836,00 1010 
Peste 29 t pana la 31 t 1010 1.658,00 1.010,00 1.658,00 
Peste 31 t pana la 33 t 1.658,00 2.301,00 1.658,00 2.301,00 
Peste 33 t pana la 36 t 2.301,00 3.494,00 2.301,00 3.494,00 
Peste 36 t pana la 38 t 2.301,00 3.494,00 2.301,00 3.494,00 
Cel putin 38 t 2.301,00 3.494,00 2.301,00 3.494,00 
Vehicul cu 2+3 axe  
Peste 36 t pana la 38 t 1.831,00 2.549,00 1.831,00 2.549,00 
Peste 38 t pana la 40 t 2.549,00 3.464,00 2.549,00 3.464,00 
Cel putin 40 t 2.549,00 3.464,00 2.549,00 3.464,00 
Vehicule cu 3+2 axe  

Peste 36 t pana la 38 t 1.618,00 2.247,00 1.618,00 2.247,00 
Peste 38 t pana la 40 t 2.247,00 3.108,00 2.247,00 3.108,00 
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Peste 40 t pana la 44 t 3.108,00 4.598,00 3.108,00 4.598,00 
Cel putin 44 t 3.108,00 4.598,00 3.108,00 4.598,00 
Vehicule 3+3 axe  

Peste 36 t pana la 38 t 921,00 1.114,00 921,00 1.114,00 
Peste 38 t pana la 40 t 1.114,00 1.663,00 1.114,00 1.663,00 
Peste 40 t pana la 44 t 1.663,00 2.648,00 1.663,00 2.648,00 
Cel putin 44 t 1.663,00 2.648,00 1.663,00 2.648,00 

 
 
(7) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin.(6), impozitul 
pe mijloacele de transport este ega cu suma corespunzatoare din tabelul urmator : 
 
 
Masa totala maxima autorizata IMPOZIT – LEI  

2021 2022 2023 
a. Pana la 1 tona, inclusiv 9.76 10,01 11 
b. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 
tone 

37 37,96 
40 

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

56.45 57,92 
61 

d. Peste 5 tone 69.48 71,29 75 

(8) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator: 

 
Nr. 
crt 

Mijlocul de transport pe apa Impozit 
- lei/an – conf. Legii 277/ 

2015 – inițial 

Impozit 
- lei/an- 2021 

Impozit 
- lei/an- 2022 

Impozit 
- lei/an- 2023 

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

21 22.80 
22,8 

24 
2. Barci fara motor, folosite in alte 

scopuri 
56 60.80 

60,8 
64 

3. Barci cu motor 210 228 228 240 
4. Nave de sport si agrement intre 0 si 1.119 1214.97 1214,97 1277 
5. Scutere de apa 210 228 228 240 
6. Remorchere si impingatoare :    0 
 a) pana la 500 CP, inclusiv 21 22.79 22,79 24 
 b) peste CP si pana la 2000 CP, 56 60.80 60,8 64 
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inclusiv 
 c)peste 2000 CP si pana la 4000 

CP, inclusiv 
1.398 1517.86 

1517,86 
1595 

 d) peste 4000 CP 2.237 2428.81 2428,81 2553 
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw 

sau fractiune din acesta 
182 197.60 

197,6 
208 

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale :    0 
 a) cu capacitate de incarcare pana 

la 1500 de tone, inclusiv 
182 197.60 

197,6 
208 

 b) cu capacitatea de incarcare de 
peste 1500 de tone pana la 3000 
de tone, inclusiv 

280 294 
294 

309 
 c) cu capacitatea de incarcare de 

peste 3000 de tone 
490 532 

532 
559 

 

E. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE SI A ALTOR AVIZE SI 
AUTORIZATII 

Art. 474.- (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul rural, este egala cu suma stabilita conform tabelului urmator: 

 
Suprafata pentru care se obtine 
certificatul de urbanism 

Prevederi Legea 277/2015 
privind  

Codul Fiscal –lei- 

Aprobat 2021 Aprobat 2022 Aprobat 2023 

a) pana la 150 m², inclusiv 2,5 – 3 2.70 2,77 2,91 
b) intre 151 si 250 m², inclusiv 3 – 3,5 3.2 3,28 3,45 
c) intre 251 si 500 m², inclusiv 3,5 – 4,5 3.8 3,90 4,10 
d) intre 501 si 750 m², inclusiv 4,5 - 6 4.9 5,03 5,29 
e) intre 751 si 1.ooo m², inclusiv 6 - 7 6.5 6,67 7,01 
f) peste 1.000 m² 7+0,005 lei/m², pentru 

fiecare m² care depaseste 
1.000 m² 

7.6+0.005 lei/mp care 
depaseste 1000mp 

7.8+0.005 lei/mp care 
depaseste 1000mp 

8,2+0,005 lei/mp 
care depaseste 

1000mp 

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumulo taxei pentru eliberarea certificatului sau a 
autorizatiei initiale. 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de 
structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean. 
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Prevederi Legea 277/2015 privind Codul Fiscal –lei- Aprobat 2021 Aprobat 2022 Aprobat 2023 
0 – 15 lei 15 15 15 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru cladire rezidentiala sau cladire – anexa este egala cu 0,5% din valoarea 
autorizata a lucrarilor de constructii. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cele mentionate mai sus este egala cu 1% din valoarea 
autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente. 

Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 
autorizatiei initiale. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila 
stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii desfiintate. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor de cercetare si prospectare a terenurilor in etapa 
evacuarii studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari 

 
Prevederi Legea 277/2015 privind Codul Fiscal – 

lei - 
Aprobat 2021 

Aprobat 2022 
Aprobat 2023 

0 – 15 lei 15 15 15 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier  in vederea realizarii unei constructii, care nu 
sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din 
valoarea autorizata a lucrarilor de constructie. 

Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme 
si reclame situate pe caile si in spatiile publice. 

 
Prevederi Legea 277/2015 privind Codul 

Fiscal – lei - 
Aprobat  2021 Aprobat 2022 Aprobat 2023 

0 – 8 lei 8 8 8 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, 
termice, energie electrica, telefonie, si televiziune prin cablu 
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Prevederi Legea 277/2015 privind Codul 
Fiscal – lei - 

Aprobat 2022 Aprobat 2023 

0 – 13 lei inclusive pentru fiecare racord 13 13 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste de către consiliile locale in suma de pana la 9 lei, 
inclusiv. 
Prevederi Legea 277/2015 privind Codul 

Fiscal – lei - 
Aprobat 2022 Aprobat 2023 

0 – 9 lei 9 9 

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare 
Prevederi Legea 277/2015 privind Codul 

Fiscal – lei - 
Aprobat 2022 Aprobat 2023 

0 – 20 lei 20 20 

Taxa pentru eliberarea atestatului de producator, respective pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol se stabilesc de catre consiliile locale si sunt de pana la 80 lei, inclusive. 

 
Prevederi Legea 277/2015 privind Codul 

Fiscal – lei - 
Aprobat 2022 Aprobat 2023 

0 – 80 lei 50 50 

Taxa pentru eliberarea vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica 
Prevederi Legea 277/2015 privind 

Codul Fiscal – lei - 
 
 

           Aprobat 2022    APROBAT 2023 

Restaur
ante 

 

Baruri si alte 
activitati 

de servire 
a bauturilor 

Alte activitati 
recreative 

si 
distractive 

Restaurante 
 

Baruri 
si alte 

activitati 
de servire 

a bauturilor 

Alte 
activitati 

recreative 
si 

distractive 

Pana la 4.000 lei, pentru o suprafata 
de pana la 500 mp, inclusiv; 

 
2550 

 
250 

 
500 

 
3000 400 600 

Pana la 8000 lei pentru o suprafata 
mai mare de 500 mp 

5000 
500 

 
1000 6000 600 1500 

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate 
Prevederi Legea 277/2015 privind 

Codul Fiscal – lei - 
Aprobat 2022 Aprobat 2023 

1 – 3% 1% 1% 
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F. TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE : 

 
Prevederi Legea 277/2015 privind Codul Fiscal 

– lei - 
Aprobat 2022 Aprobat 2023 

- in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana 
deruleaza o activitate economica, suma este de 

pana la 32 lei, inclusiv ; 

32 32 

- inclusive oricarui alt panou, afisaj sau oricarei 
altei structuri de afisaj pentru reclama si publicitate, 

suma este de pana la 23 lei, inclusiv 

23 23 

Impozit pe spectacole 
Prevederi Legea 277/2015 privind Codul Fiscal – 
lei - Impozitul pe spectacole se calculează prin 
aplicarea cotei de impozit la suma încasată din 
vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, 
exclusiv taxa pe valoarea adăugată. 

Aprobat 2022 Aprobat 2023 

- pana la 2%, pentru spectacol de teatru, de 
exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, 
concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol 
de circ sau orice competitie sportiva interna sau 
internationala; 

1% 1% 

- pana la 5% in cazul oricarei altei manifestari 
artistice decat cele enumerate mai sus 

2% 2% 

G. ALTE TAXE LOCALE 

1. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa 
Prevederi Legea 277/2015 privind 

Codul Fiscal – lei - 
Aprobat 2022 Aprobat 2023 

 500 1000 

2. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, 
consiliul local stabileste o taxa de pana la 32 lei, inclusiv. 

 
Prevederi Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 

– lei - 
Aprobat  2022  Aprobat 2023 
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0 – 32 lei                        32               32 
Taxa multiplicare xerox A4 – 0,5lei/ pagina;  

A3 – 1 lei/ pagina 
A4 – 0,5 lei/ pagina;  
A3 – 1 lei/ pagina 

 
3. TAXA COMERT STRADAL   20 lei/zi/ comerciant. 

H. LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR 

 
Prevederi Legea 277/ 2015 privind Codul Fiscal – lei - APROBAT 

2022 
APROBAT  2023 

 PERSOANE 
FIZICE 

PERSOANE 
JURIDICE 

PERSOANE 
FIZICE 

PERSOANE 
JURIDICE 

(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu a fost savarsite in 
astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni : 

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la 
art.461 alin.(2), (6), (7) lit.c), alin.(12) si (13), art.466 alin.(2), (5),  alin.(7) 
lit.c), alin.(9), 10)art.471  alin.(2),(4),(5)si alin.(6)  lit. b) si c), art.474 alin. 
(7) lit. c), alin.(11), art.478 alin.(5) si art.483 alin.(2) ; 

b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art.461 alin. 
(2), (6), (7), alin.(10) lit. c), alin. (12) si (13), art. 466 alin.(2),(5) si alin.(7) 
lit.c), alin.(9) si (10), art.471 alin.(2),(4),(5) si alin.(6) lit.b) si c), art.474 
alin.(7) lit.c), alin.(11), art.478 alin.(5) ai art. 483 alin.(2). 

 
 

315 
 
 
 
 

785 
 

     
     944 

 
 
 
 

796 

 
 

331 
 
 
 

 
825 

 
 

992 
 
 
 

 
837 

(3) Contraventia prevazuta la alin.(2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda 
de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin (2) lit b) cu amenda de la 279 lei 
la 696 lei 
(4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, 
evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de 
intrare la spctacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda 
de la 325 lei la 1.578 lei. 
(5) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor 
prevazute la alin.(3) si (4) se majoreaza cu 300%. 

1782 
 

5342 
 

 
 

1873 
 
 

 
 

5614 
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 I. TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE  PENTRU ANUL 2023  
       -    utilizatorii casnici    -            10 lei/persoana /luna  
         -   utilizatorii non-casnici     -   19 lei /persoana /luna  
         -  pentru  activitatea  de  colectare  si transport a deseurilor menajere si nemenajere, cu exceptia celor toxice, periculoase  sau cu 
regim special, pe perioada de executie a constructiilor, in cuantum de 300 lei/ constructie/locuinta. 
Pentru imobilele locuibile aflate in proprietatea persoanelor fizice dar nelocuite se plateste taxa de salubritate aferente pentru o singura 
persoana. 
Persoanele fizice si persoanele juridice, agentii economici au obligatia depunerii declaratiei  pe propria raspundere pentru impunerea sau 
modificarea numarului de persoane/angajati in vederea stabilirii taxei de salubritate . 
In cazul nedepunerii declaratiei, obligatia de plata se va stabili din oficiu de catre compartimentul de specialitate pe baza oricaror date si 
informatii de catre UAT Magura, judetul Bacau 
 

Modalitatea de stabilire a taxei speciale de salubritate în Comuna Măgura, județul Bacău: 
1. Pentru societatile care au sediul in comuna Magura si desfasoara activitate pe raza comunei se datoreaza taxa de salubritate 

aferenta numarului de angajati conform extrasului de Revisal /declaratii fiscale privind numarul de salariati (se anexeaza la 
declaratia de salubritate). 

2. Pentru societatile care au declarat doar sediul social in comuna, iar punctul de lucru (autorizat la Registru Comertului) unde isi 
desfasoara efectiv activitatea este pe teritoriul altor UAT-uri, nu se plateste taxa de salubritate. 

3. Pentru societatile care au declarat sediul social in comuna Magura, dar nu desfasoara activitate la sediu, activitatea fiind autorizata 
la terti (societati cu profil de transport, de constructii, agricol, etc) se plateste minim taxa de salubritate aferenta unui angajat, iar 
scutirile se vor acorda doar pentru angajatii (conform Revisal) care desfasoara activitatea pe teren. 
In cazul in care sediul social este acelasi cu domiciliul administratorului, se va plati o singura taxa de salubritate, pe persoana 
juridica. In conditiile in care administratorul/ titularul va plati ca si pers. juridica, este exonerat de plata taxei de salubritate ca 
persoană fizica. 

4. Pentru persoanele juridice care au declarat sediul in comuna Magura si desfasoara activitate, dar nu au angajati, activitatea fiind 
desfasurata de administratori sau titularii II-urilor, IF-urilor, PFA-urilor, CMI-urilor, se plateste de catre administrator/ titular taxa de 
salubritate pentru persoana juridica, fara a depași o taxă pentru persoana juridică per imobil, excluzând activitatea de comerț, 
restaurante, baruri, activități recreative, service auto, spalatorii auto, care vor plati pentru fiecare administrator sau titular ai II-urilor, 
IF-urilor, PFA-urilor.  
In cazul in care sediul social este acelasi cu domiciliul administratorului, se va plati o singura taxa de salubritate, pe persoana 
juridica. In conditiile in care administratorul/ titularul va plati ca si pers. juridica, este exonerat de plata taxei de salubritate ca 
persoană fizica.  

5. Pentru persoanele juridice care au declarat sediul in comuna Magura, daca se face dovada de la Administratia Financiara ca nu 
desfasoara activitate, nu se datoreaza taxa de salubritate. 

6. Pentru persoanele juridice care desfasoara activitate in comuna Magura si au zilieri, se face dovada cu Registrul de zilieri si se 
achita proportional cu numarul orelor din luna, raportat la tariful taxei de salubritate al unui angajat. 

7. Pentru familiile cu mai mult de 2 copii minori in intretinere, se plafoneaza taxa de salubritate la 4 membri/ familie (prin familie se 
intelege parinti cu copii minori, nu mai multe generatii sau familii din aceeasi locatie/ gospodărie). 
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8. Persoanele fizice care își stabilesc domiciliul/ reședința în comună, dacă nu au reședință în alt UAT, conform prevederilor legale, 
locuiesc la noi în comună și datorează taxa de salubritate. Proprietarul care dă declarația de luare în spațiu a unei persoane, are 
obligația de a întocmi și înregistra declarația de salubritate pentru aceasta, odată cu înregistrarea declarației de luare în spațiu. 

Sunt scutite de la plata taxei de salubritate: 
- 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; 
- veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
- persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990, republic 
- at, 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. 
 

 
J. SCUTIRI : 

1. Scutiri  Conform art. 456 
Art. 456. - (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 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 sau a Ministerului Tineretului 
şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, cu excepţia încăperilor care sunt 
folosite pentru activităţi economice;   
h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice, precum şi pentru clădirile în care 
funcţionează cabinete de medicină de familie, potrivit legii, cu excepţia încăperilor folosite pentru altă activitate decât cea de medicină de 
familie; (literă modificată prin art. I pct. 192 din Legea nr. 296/2020, în vigoare de la 24 decembrie 2020)  
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; 
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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 aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) - f) şi j) din Legea nr. 
168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului 
statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat; (literă modificată prin art. I pct. 55 din O.G. 
nr. 8/2021, în vigoare de la 3 septembrie 2021)  
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; 
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (3) din Decretul - 
lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului 
proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază; (literă modificată prin art. I pct. 55 din O.G. nr. 8/2021, 
în vigoare de la 3 septembrie 2021)  
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.  
y) clădirile caselor de cultură ale sindicatelor, aflate în proprietatea/administrarea organizaţiilor sindicale, cu excepţia încăperilor folosite 
pentru activităţi economice sau agrement. (literă introdusă prin art. I pct. 193 din Legea nr. 296/2020, în vigoare de la 24 decembrie 2020)  
 
 
(2) Consiliul local  acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:  
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a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât 
cele prevăzute la alin. (1) lit. x);  
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 restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine 
afectaţiunea de interes public; 
f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile 
care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care 
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au 
aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul 
menţine afectaţiunea de interes public; 
h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 
privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al 
acesteia; 
i) 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; 
j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri 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; 
k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul 
minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 
l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv 
prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 
m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza 
procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie 
recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum 
este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural - ambientale a 
clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
o) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor 
scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 
p) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 
r) clădirile folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive.  
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(3) Scutirea sau reducerea 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. 
(31) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru clădirile prevăzute la alin. (2) lit. s) se aplică pentru toate clădirile de pe raza 
unităţii administrativ - teritoriale, indiferent de proprietarul acestora.  
 (4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o 
durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul 
fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. (alineat modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 230/2020 - publicată la 4 
noiembrie 2020, în vigoare de la 1 ianuarie 2021)  
(5) 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; 
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.  
(6) 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.  
(61) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t) în cazul 
persoanelor cu handicap temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de 
handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile. (alineat introdus prin art. I 
pct. 194 din Legea nr. 296/2020, în vigoare de la 24 decembrie 2020)  
 
 
 

 
2. Scutiri acordate conform art. 464: 

Art. 464. - (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 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) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu 
excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor; 
f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori 
acreditate, cu excepţia suprafeţelor 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice; 
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h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, 
inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, 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; 
i) 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; 
j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora; 
k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură; 
l) 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; 
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului; 
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea 
legislaţiei în materia ajutorului de stat; 
o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 
p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor 
care sunt folosite pentru activităţi economice; 
q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a 
Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; (sintagmă înlocuită prin art. 9 lit. d) 
din O.U.G. nr. 55/2015, în vigoare de la 20 noiembrie 2015)  
r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale 
veteranilor de război; 
s) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (3) din 
Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, 
indiferent unde aceştia domiciliază; (literă modificată prin art. I pct. 57 din O.G. nr. 8/2021, în vigoare de la 3 septembrie 2021)  
t) 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, 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) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) - f) şi j) din Legea nr. 
168/2020; (literă modificată prin art. I pct. 57 din O.G. nr. 8/2021, în vigoare de la 3 septembrie 2021)  
v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile 
afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; 
w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, 
cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani; 
x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 
y) terenurile 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 terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 
z) suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 
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456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru 
activităţi economice.  
(2) Consiliul local  acordă scutirea scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:  
a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata 
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru 
care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de 
servicii sociale; 
e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 
f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 
g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani inclusiv, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs 
evenimentul. (literă modificată prin art. I pct. 203 din Legea nr. 296/2020, în vigoare de la 24 decembrie 2020)  
h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri 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; 
i) terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, 
muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice;  
j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în 
exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;  
k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un 
obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 
l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional folosite pentru păşunat; 
m) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare; 
n) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea 
funciară pe cheltuială proprie; 
o) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate; 
p) 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. 
s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcţie de 
suprafaţa afectată şi de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziţia publicului pentru vizitare, precum şi instituţiilor specializate 
pentru cercetare.  
(3) Scutirea sau reducerea 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) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o 
durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul 
fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. (alineat modificat prin art. I pct. 2 din Legea nr. 230/2020 - publicată la 4 
noiembrie 2020, în vigoare de la 1 ianuarie 2021)  
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(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t):  
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; 

c) 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.  
(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare 
celei în care persoana depune documentele justificative.  
(7) Prin excepţie de la prevederile alineatului (6), scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t) în 
cazul persoanelor cu handicap temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului 
certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de 
zile. (alineat introdus prin art. I pct. 204 din Legea nr. 296/2020, în vigoare de la 24 decembrie 2020)  
 
 

3. Scutiri acordate conform art. 469: 
Art. 469. - (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 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, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului;  
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (3) din Decretul - lege 
nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului 
mijlocului de transport prin moştenire către copiii acestora; (literă modificată prin art. I pct. 58 din O.G. nr. 8/2021, în vigoare de la 3 
septembrie 2021)  
d) mijloacele de transport aflate . . . text abrogat - [{*}] . . . (literă abrogată de la 3 septembrie 2021 prin art. I pct. 59 din O.G. nr. 8/2021) 
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 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 specializate pentru transportul stupilor în pastoral, astfel cum sunt omologate în acest sens de Registrul Auto 
Român, folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral. (literă modificată prin art. I pct. 209 din Legea nr. 296/2020, în vigoare de la 
24 decembrie 2020)  
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 Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;  
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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) Consiliul local  acordă scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport pentru:  
a) mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. În cazul scutirii sau reducerii impozitului pe mijloacele de transport 
acordate persoanelor juridice se vor avea în vedere prevederile legale în vigoare privind acordarea ajutorului de stat; 
b) 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. (alineat modificat 
prin art. I pct. 60 din O.G. nr. 8/2021, în vigoare de la 3 septembrie 2021)  
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilită conform 
alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 
(4) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în 
proprietatea persoanelor menţionate la aceste litere, deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă - parte din dreptul de 
proprietate asupra mijlocului de transport aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota - parte deţinută de aceşti terţi.  
(5) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. (1) lit. b), se aplică începând cu data de 1 a lunii 
următoare celei în care persoana depune documentele justificative.  
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport stabilită conform alin. (1) lit. b) în cazul 
persoanelor cu handicap temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de 
handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile. (alineat introdus prin art. I 
pct. 210 din Legea nr. 296/2020, în vigoare de la 24 decembrie 2020)  
 

4. Scutiri acordate conform art. 476: 
Art. 476. - (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; 
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului - 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;  
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; 
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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 Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; (sintagmă înlocuită 
prin art. 9 lit. d) din O.U.G. nr. 55/2015, în vigoare de la 20 noiembrie 2015)  
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) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea 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; 
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, 
republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu 
reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii; 
c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 
existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, 
în perioada derulării operaţiunilor respective.  
 

5. Scutiri acordate conform art. 479: 
Art. 479. - (1) 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. 
(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei 
persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de 
această ultimă persoană. 
(3) 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. 
(4) 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. 
(5) 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. 
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6. Scutiri acordate conform art. 472: 

Art. 482. - Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole. 
 
 
 

K. FACILITATI: 
Procedura de acordare a facilitatilor le plata impozitului pentru cladirile si terenurile afectate de calamitati naturale 
- In situatia producerii unor calamitati naturale (cutremure, inundatii sau incendii provocate de fenomene naturale, alunecari sau 

prabusiri de teren) se acorda scutire la plata impozitului pe cladiri si teren. Inlesnirile la plata se acorda la cererea titularului impozitului pe 
cladiri/teren, cerere ce se vizeaza de catre comisia de evaluare a pagubelor produse de calamitatile naturale. Cererea se vizeaza doar 
daca sunt indeplinite conditiile pentru acordarea inlesnirii. Cererea de inlesnire la plata este insotita de un extras de carte funciara nu mai 
vechi de 30 de zile de la data producerii calamitatii. Scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren se acorda persoanelor in cauza, cu 
data de 01 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune cererea de scutire insotita de documente justificative si se acorda 
pentru anul fiscal urmator. 

 
Procedura de acordare a facilitatilor la plata pentru cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii 

neguvernamentale 
Serviciile sociale care trebuie desfasurate de organizatiile neguvernamentale pentru a putea beneficia de scutire sunt: 
- recuperare si reabilitare; 
- suport si asistenta pentru familiile si copii aflati in dificultate; 
- asistenta si suport pentru persoanele varstnice, persoane cu handicap, persoane afectate de violenta in familie, victime ale traficului 

de fiinte umane, fara venituri sau cu venituri mici, persoane fara adapost, bolnavi cronici, persoane care sufera de boli incurabile 
precum si alte persoane aflate in situatii de nevoie social; 

- ingrijire social - medicala pentru persoanele aflate in dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate in fazele terminale ale 
unor boli; 

- orice alte masuri si actiuni care au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei 
situatii de nevoie sociala; 

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe cladiri trebuie indeplinite urmatoarele conditii : 
- activitatea se desfasoara in conditiile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 

197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale cu modificarile si completarile ulterioare; 
- solicitantul sa fie acreditat ca furnizor de servicii sociale; 
- furnizarea serviciilor sociale sa se realizeze pe tot parcursul anului fiscal; 
Scutirea la plata impozitului pe cladiri se acorda pe baza de cerere depusa la organul fiscal insotita de urmatoarele documente : 
- actul de infiintare al solicitantului 
- certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale; 
- memoriu de activitate; 
Scutirea la plata impozitului se aplica de la data de 01 ianuarie a anului urmator in care persoana depune cererea de scutire insotita de 
documentele justificative; 

Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă: 
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 - numai pentru clădirile/terenurile deţinute în proprietate şi /sau pentru clădirile/terenurile în folosinţă în baza unor contracte de 
închiriere, concesiune, comodat, etc încheiate exclusiv cu unitatea administrativ teritorială Comuna Măgura. 

 - numai pentru clădirea şi terenul aferent, care este utilizat pentru furnizarea serviciilor de asistenţă socială pe tot parcursul anului 
fiscal, în condiţiile în care poate fi dovedit faptul că organizaţia neguvernamentală/intreprinderea socială îşi respectă misiunea şi pune 
la dispoziţia beneficiarilor, în condiţiile programului propriu, toate câştigurile  

- numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele fiscale restante. 
 

L. ALTE PREVEDERI : 
1. Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu pana la 100%, incepand 

cu al treilea an, in conditiile stabilite prin hotarare a consiliului local. 
2. Consiliul local majorează impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 100% pentru cladirile si terenurile neingrijite, situate in 

intravilan, in baza unui Regulament-cadru privind impozitarea majorata a acestora. 
3. Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, 

se anulează (art. 226 alin. (5) din Codul de procedură fiscală). Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de 
debitori, cu exceptia sursei de venit amenzi contraventionale si amenzi de circulatie. 
 

 
 
M. TERMENE. 
1. Plata impozitului/ taxei clădiri conform Art. 462:  

(1) Impozitul pe clădiri 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 clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului 
respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 
(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, 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 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.  

 
2. Plata impozitului şi a taxei pe teren conform Art. 467:  
(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%. 
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(3) Impozitul pe teren, datorat 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. 
(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ - teritoriale, 
prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat. 
(5) 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.  
(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 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.  
 
3. Plata impozitului Art. 472:  
 (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 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. 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. 

 
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. 

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.  
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