ANEXA NR. 1 la HCL Nr.83/25.11.2021
TABLOU
Cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale datorate
Pentru anul fiscal 2022
Impozite si taxe locale an 2022
Cap.I Impozit pe cladiri
Art.457
Calcul impozit cladiri rezidentiale - persoane fizice
Pentru clãdirile rezidențiale și clãdirile-anexã, aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clãdiri se calculeazã prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra
valorii impozabile a clãdirii, cota stabilita de catre Consiliul Local al comunei Stalpeni.
Pentru anul 2022 propunem stabilirea cotei de impozitare de 0,1 %.
Taxele si impozitele pentru anul 2022 se indexeaza cu rata inflatiei 2,6 %.
Valoarea impozabilã a clãdirii, exprimatã în lei, se determinã prin înmulțirea suprafeței
construite desfãșurate a acesteia, exprimatã în metri pãtrați, cu valoarea impozabilã
corespunzãtoare, exprimatã în lei/m2, ( valoare indexata cu rata inflatiei 2,6 % ) din tabelul urmãtor:

VALOAREA IMPOZABILA
- lei/m2 -

TIPUL CLADIRII

Nivelurile indexate pentru anul
2022
Cladire fara
instalatie electrica,
de apa, de canalizare
si de incalzire/ cladire cu instalatie
electrica, de apa, de canalizare si
de incalzire

0
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu
pereti exteriori din caramida arsa sau din
orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic

1
Zona A, rangul IV : 677/1129
Stalpeni, Radesti, Livezeni
Zona A, rangul V: 677, Opresti,
Pitigaia, Ogrezea, Dealu - Frumos

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic

Zona A, rangul IV:
226/339
Stalpeni, Radesti, Livezeni
Zona A, rangul V: 226, Opresti,
Pitigaia, Ogrezea, Dealu - Frumos

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

Zona A, rangul IV:
197/226
Stalpeni, Radesti,Livezeni
Zona A, rangul V: 197 Opresti,
Pitigaia, Ogrezea, Dealu - Frumos
Zona A, rangul IV:
84/142
Stalpeni, Radesti, Livezeni
Zona A, rangul V: 84 Opresti,
Pitigaia, Ogrezea, Dealu - Frumos
75% din suma care
s-ar aplica cladirii

50% din suma care
s-ar aplica cladirii

A. Impozitul pe cladiri – persoane fizice
Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona
in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (3)
cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul) urmator:
Zona
incadrul
localitatii
A

Rangul localitatii
IV
1,10

V
1,05

Dacã dimensiunile exterioare ale unei clãdiri nu pot fi efectiv mãsurate pe conturul exterior, atunci
suprafața construitã desfãșuratã a clãdirii se determinã prin înmulțirea suprafeței utile a clãdirii cu
un coeficient de transformare de 1,4.
Valoarea impozabilã a clãdirii, se reduce în funcție de anul terminãrii acesteia, dupã cum
urmeazã:
a) cu 50%, pentru clãdirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a
anului fiscal de referințã;
b) cu 30%, pentru clãdirea care are o vechime cuprinsã între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referințã;
c) cu 10%, pentru clãdirea care are o vechime cuprinsã între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referințã.

Art.458
Calcul impozit cladiri nerezidentiale - persoane fizice
(1) Pentru clãdirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clãdiri
se calculeazã prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultatã dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5
ani anteriori anului de referințã, depus la organul fiscal local, respectiv sediul Primariei comunei
Stalpeni, pânã la primul termen de platã din anul de referințã;
b) valoarea finalã a lucrãrilor de construcții, în cazul clãdirilor noi, construite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referințã;
c) valoarea clãdirilor care rezultã din actul prin care se transferã dreptul de proprietate, în cazul
clãdirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referințã.
(2) Cota impozitului pe clãdiri se stabilește prin hotãrâre a consiliului local, respectiv cota de
0,4 %.
(3) Pentru clãdirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru
activitãți din domeniul agricol, impozitul pe clãdiri se calculeazã prin aplicarea unei cote de 0,4%
asupra valorii impozabile a clãdirii.
(4) În cazul în care valoarea clãdirii nu poate fi calculatã conform prevederilor alin. (1),
impozitul se calculeazã prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate
conform art. 457 din Codul Fiscal.
Art. 459
Calculul impozitului pe clãdirile cu destinație mixtã aflate în proprietatea persoanelor fizice
(1) În cazul clãdirilor cu destinație mixtã aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se
calculeazã prin însumarea:
a) impozitului calculat pentru suprafața folositã în scop rezidențial conform art. 457;
b) impozitului determinat pentru suprafața folositã în scop nerezidențial, indicatã prin declarație
pe propria rãspundere, prin aplicarea cotei menționate la art. 458 asupra valorii impozabile
determinate potrivit art. 457, fãrã a fi necesarã stabilirea valorii prin depunerea documentelor
prevãzute la art. 458 alin. (1).
(2) În cazul în care la adresa clãdirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfãșoarã
nicio activitate economicã, impozitul se calculeazã conform art. 457.
(3) În cazul clãdirilor cu destinație mixtã, când proprietarul nu declarã la organul fiscal
suprafața folositã în scop nerezidențial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe clãdiri se calculeazã
prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457..
ART. 460 - Calculul impozitului/taxei pe clãdirile deținute de persoanele juridice
(1) Pentru clãdirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clãdiri se calculeazã prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra
valorii impozabile a clãdirii. Consiliul Local Stalpeni propune cota de 0,1%.
(2) Pentru clãdirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clãdiri se calculeazã prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv,
asupra valorii impozabile a clãdirii. Consiliul Local Stalpeni propune cota de 1,3 %.
(3) Pentru clãdirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice,
utilizate pentru activitãți din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clãdiri se calculeazã prin aplicarea
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clãdirii.

(4) În cazul clãdirilor cu destinație mixtã aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se
determinã prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folositã în scop rezidențial conform
alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafața folositã în scop nerezidențial, conform alin. (2) sau
(3).
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clãdiri, valoarea impozabilã a clãdirilor aflate în
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru
care se datoreazã impozitul/taxa și poate fi:
a) ultima valoare impozabilã înregistratã în evidențele organului fiscal;
b) valoarea rezultatã dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluãrii;
c) valoarea finalã a lucrãrilor de construcții, în cazul clãdirilor noi, construite în cursul anului
fiscal anterior;
d) valoarea clãdirilor care rezultã din actul prin care se transferã dreptul de proprietate, în cazul
clãdirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) În cazul clãdirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea
rezultatã dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluãrii;
f) În cazul clãdirilor pentru care se datoreazã taxa pe clãdiri, valoarea înscrisã în contabilitatea
proprietarului clãdirii și comunicatã concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare
sau de folosințã, dupã caz.
(6) Valoarea impozabilã a clãdirii se actualizeazã o datã la 5 ani pe baza unui raport de
evaluare a clãdirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate în vigoare la data evaluãrii, depus la organul fiscal local pânã la primul termen de
platã din anul de referințã. În situația depunerii raportului de evaluare dupã primul termen de platã
din anul de referințã acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmãtor.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplicã în cazul clãdirilor care aparțin persoanelor fațã de care a
fost pronunțatã o hotãrâre definitivã de declanșare a procedurii falimentului.
(71) Prevederile alin. (6) nu se aplicã în cazul clãdirilor care sunt scutite de plata
impozitului/taxei pe clãdiri potrivit art. 456 alin. (1) al Codului Fiscal.
(8) În cazul în care proprietarul clãdirii nu a actualizat valoarea impozabilã a clãdirii în ultimii 5
ani anteriori anului de referințã, cota impozitului/taxei pe clãdiri este 5%.
(9) În cazul în care proprietarul clãdirii pentru care se datoreazã taxa pe clãdiri nu a actualizat
valoarea impozabilã în ultimii 5 ani anteriori anului de referințã, diferența de taxã fațã de cea
stabilitã conform alin. (1) sau (2), dupã caz, va fi datoratã de proprietarul clãdirii.
(10) Cota impozitului/taxei pe clãdiri prevãzutã la alin. (1) și (2) se stabilește prin hotãrâre a
consiliului local.
ART. 461 - Declararea, dobândirea, înstrãinarea și modificarea clãdirilor
Impozitul pe clãdiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate
clãdirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
În cazul dobândirii sau construirii unei clãdiri în cursul anului, proprietarul acesteia are
obligația sã depunã o declarație la organul fiscal local în a cãrui razã teritorialã de competențã se
aflã clãdirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datoreazã impozit pe clãdiri începând
cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor.

ART. 462 - Plata impozitului/taxei
(1) Impozitul pe clãdiri se plãtește anual, în douã rate egale, pânã la datele de 31 martie și 30
septembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe clãdiri, datorat/e pentru întregul an de cãtre
contribuabili, pânã la data de 31 martie a anului respectiv, se acordã o bonificație de pânã la 10%
inclusiv, stabilitã prin hotãrâre a consiliului local.
(3) Impozitul pe clãdiri, datorat aceluiași buget local de cãtre contribuabili, de pânã la 50 lei
inclusiv, se plãtește integral pânã la primul termen de platã.
(4) În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clãdiri amplasate pe raza
aceleiași unitãți administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) și (3) se referã la impozitul pe clãdiri
cumulat.
(41) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosințã, care se referã la
o perioadã mai mare de un an, taxa pe clãdiri se plãtește anual, în douã rate egale, pânã la datele
de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.
(5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosințã, care se referã la
perioade mai mari de o lunã, taxa pe clãdiri se plãtește lunar, pânã la data de 25 inclusiv a lunii
urmãtoare fiecãrei luni din perioada de valabilitate a contractului, de cãtre concesionar, locatar,
titularul dreptului de administrare sau de folosințã.
(6) În cazul contractelor care se referã la perioade mai mici de o lunã, persoana juridicã de
drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosințã colecteazã
taxa pe clãdiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosințã și o
varsã lunar, pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare fiecãrei luni din perioada de valabilitate a
contractului.

Impozitul pe teren și taxa pe teren
ART. 463
(1) Orice persoanã care are în proprietate teren situat în România datoreazã pentru acesta un
impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.
(2) Pentru terenurile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãților administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosințã, dupã caz, oricãror entitãți,
altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe teren, care se datoreazã de concesionari,
locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosințã, dupã caz, în condiții similare
impozitului pe teren. În cazul transmiterii ulterioare altor entitãți a dreptului de concesiune,
închiriere, administrare sau folosințã asupra terenului, taxa se datoreazã de persoana care are
relația contractualã cu persoana de drept public.
(3) Impozitul prevãzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum și taxa pe
teren prevãzutã la alin. (2) se datoreazã cãtre bugetul local al comunei, al orașului sau al
municipiului în care este amplasat terenul.
(4) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare
sau folosințã ce se referã la perioade mai mari de o lunã, taxa pe teren se stabilește proporțional
cu numãrul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori
folosințã. Pentru fracțiunile mai mici de o lunã, taxa se calculeazã proporțional cu numãrul de zile
din luna respectivã.
(41) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare
sau folosințã ce se referã la perioade mai mici de o lunã, taxa pe teren se datoreazã proporțional
cu numãrul de zile sau de ore prevãzute în contract.

(5) Pe perioada în care pentru un teren se plãtește taxa pe teren, nu se datoreazã impozitul pe
teren.
(51) În cazul în care pentru o suprafațã de teren proprietate publicã sau privatã a statului ori a
unitãții administrativ-teritoriale se datoreazã impozit pe teren, iar în cursul unui an apar situații care
determinã datorarea taxei pe teren, diferența de impozit pentru perioada pe care se datoreazã
taxa se compenseazã sau se restituie contribuabilului în anul fiscal urmãtor.
(6) În cazul terenului care este deținut în comun de douã sau mai multe persoane, fiecare
proprietar datoreazã impozit pentru partea din teren aflatã în proprietatea sa. În cazul în care nu
se pot stabili pãrțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datoreazã o
parte egalã din impozitul pentru terenul respectiv.
ART. 465 - Calculul impozitului/taxei pe teren
(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localitãții în
care este amplasat terenul, zona și categoria de folosințã a terenului, conform încadrãrii fãcute de
consiliul local.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosințã terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței
terenului, exprimatã în hectare, cu suma corespunzãtoare prevãzutã în urmãtorul tabel:
Zona din cadrul
localitãții

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

A

IV

V

711- 1788

569 - 1422

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN
TERENURI CU CONSTRUCTII

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2022 LEI/HA

Zona din cadrul localitatii

RANGUL

LEI/HA

Zona A cuprinde satele: Livezeni, Stilpeni, Radesti

IV

1047

Zona A cuprinde satele: Opresti, Ogrezea, Pitigaia si
Dealu Frumos

V

838

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altã categorie de
folosințã decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea
suprafeței terenului, exprimatã în hectare, cu suma corespunzãtoare prevãzutã la alin. (4), iar
acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzãtor prevãzut la alin. (5).
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul
urmãtor, exprimate în lei pe hectar:
Nivelurile stabilite pentru
Anul 2022 lei/ha
Zona A rang IV
Zona A rang V
Categoria de folosinta

1
2
3
4
5

Arabil
Pasune
Fanete
Livezi
Paduri sau alt teren cu vegetatie

Zona A cuprinde satele:
Livezeni, Stilpeni, Radesti

Zona A cuprinde satele: Opresti,
Ogrezea, Pitigaia si Dealu Frumos

32
25
25
63
32

32
25
25
63
32

forestiera
Vie
Teren cu ape
Teren neproductiv

6
7
8

54
18
X

54
18
x

(5) Suma stabilitã conform alin. (4) se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzãtor
prevãzut în urmãtorul tabel:
Rangul localitãții

Coeficientul de corecție

IV

1,10

V

1,00

(6) Ca excepție de la prevederile alin. (3) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice,
pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altã categorie de folosințã
decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculeazã conform prevederilor
alin. (7) numai dacã îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiții:
a) au prevãzut în statut, ca obiect de activitate, agriculturã;
b) au înregistrate în evidența contabilã, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din
desfãșurarea obiectului de activitate prevãzut la lit. a).
(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin
înmulțirea suprafeței terenului, exprimatã în hectare, cu suma corespunzãtoare prevãzutã în
urmãtorul tabel, înmulțitã cu coeficientul de corecție corespunzãtor prevãzut la art. 457 alin. (6):
Nivelurile stabilite pentru
Anul 2022 lei/ha
Zona A rang IV
Zona A rang V
Categoria de folosinta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Teren cu constructii
Arabil
Pasune
Fanete
Livezi
Paduri sau alt teren cu vegetatie
forestiera
Vie
Teren cu ape
Teren neproductiv
Teren cu amenajari piscicole

Zona A cuprinde satele:
Livezeni, Stilpeni, Radesti

Zona A cuprinde satele: Opresti,
Ogrezea, Pitigaia si Dealu Frumos

36
60
32
32
66
19

36
60
32
32
66
19

65
6
X
39

65
6
X
39

(71) În cazul terenurilor aparținând cultelor religioase recunoscute oficial în România și
asociațiilor religioase, precum și componentelor locale ale acestora, cu excepția suprafețelor care
sunt folosite pentru activitãți economice, valoarea impozabilã se stabilește prin asimilare cu
terenurile neproductive.
(8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clãdirile și terenurile, a titularului dreptului
de proprietate asupra acestora, precum și schimbarea categoriei de folosințã se pot face numai pe
bazã de documente, anexate la declarația fãcutã sub semnãtura proprie a capului de gospodãrie
sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodãriei. Procedura de înregistrare și categoriile
de documente se vor stabili prin norme metodologice.

(9) Nivelul impozitului pe teren prevãzut la alin. (2) și (7) se stabilește prin hotãrâre a consiliului
local.
ART. 466 - Declararea și datorarea impozitului și a taxei pe teren
(1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate
terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația sã depunã
o nouã declarație de impunere la organul fiscal local în a cãrui razã teritorialã de competențã se
aflã terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, și datoreazã impozit pe teren începând
cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor.
(3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an
fiscal, impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra terenului la
data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrãineazã.
(4) Dacã încadrarea terenului în funcție de rangul localitãții și zonã se modificã în cursul unui
an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren,
impozitul se calculeazã conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor.
(5) În cazul modificãrii categoriei de folosințã a terenului, proprietarul acestuia are obligația sã
depunã o nouã declarație de impunere la organul fiscal local în a cãrui razã teritorialã de
competențã se aflã terenul, în termen de 30 de zile de la data modificãrii folosinței, și datoreazã
impozitul pe teren conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor.
(6) În cazul terenurilor la care se constatã diferențe între suprafețele înscrise în actele de
proprietate și situația realã rezultatã din mãsurãtorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996,
republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în
vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrãri de cadastru. Datele
rezultate din lucrãrile de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în
cartea funciarã, iar impozitul se calculeazã conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a
anului urmãtor celui în care se înregistreazã lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru și
publicitate imobiliarã, ca anexã la declarația fiscalã.
(7) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga duratã
a acestuia se aplicã urmãtoarele reguli:
a) impozitul pe teren se datoreazã de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor
celui în care a fost încheiat contractul;
b) În cazul în care contractul de leasing financiar înceteazã altfel decât prin ajungerea la
scadențã, impozitul pe teren se datoreazã de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului
urmãtor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predareprimire a bunului sau a altor documente similare care atestã intrarea bunului în posesia locatorului
ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local
în a cãrui razã de competențã se aflã terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizãrii
contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor
documente similare care atestã intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing însoțitã de o copie a acestor documente.
(8) În cazul terenurilor pentru care se datoreazã taxa pe teren, în temeiul unui contract de
concesiune, închiriere, administrare ori folosințã care se referã la perioade mai mari de o lunã,
titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosințã are obligația depunerii unei
declarații la organul fiscal local pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare intrãrii în vigoare a
contractului.
(9) În cazul terenurilor pentru care se datoreazã taxa pe teren, în temeiul unor contracte de
concesiune, închiriere, administrare ori folosințã care se referã la perioade mai mici de o lunã,
persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori

folosințã are obligația sã depunã o declarație la organul fiscal local, pânã la data de 25 inclusiv a
lunii urmãtoare intrãrii în vigoare a contractelor, la care anexeazã o situație centralizatoare a
acestor contracte.
(91) În cazul terenurilor pentru care se datoreazã taxa pe teren, în temeiul unui contract de
concesiune, închiriere, administrare ori folosințã care se referã la perioade mai mari de un an,
titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosințã are obligația depunerii unei
declarații la organul fiscal local în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a contractului și
datoreazã taxa pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor.
(10) În cazul unei situații care determinã modificarea taxei pe teren datorate, persoana care
datoreazã taxa pe teren are obligația sã depunã o declarație la organul fiscal local în a cãrui razã
teritorialã de competențã se aflã terenul, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare celei în care s-a
înregistrat situația respectivã.
(11) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiționatã de înregistrarea acestor terenuri
la oficiile de cadastru și publicitate imobiliarã.
(12) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintã o obligație și în cazul persoanelor care
beneficiazã de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.
ART. 467 - Plata impozitului și a taxei pe teren
(1) Impozitul pe teren se plãtește anual, în douã rate egale, pânã la datele de 31 martie și 30
septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe teren, datorat/e pentru întregul an de cãtre
contribuabili, pânã la data de 31 martie a anului respectiv, se acordã o bonificație de pânã la 10%
inclusiv, stabilitã prin hotãrâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, aceastã atribuție
revine Consiliului General al Municipiului București.
(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiași buget local de cãtre contribuabili, persoane fizice și
juridice, de pânã la 50 lei inclusiv, se plãtește integral pânã la primul termen de platã.
(4) În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza
aceleiași unitãți administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) și (3) se referã la impozitul pe teren
cumulat.
(41) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosințã, care se referã la
o perioadã mai mare de un an, taxa pe teren se plãtește anual, în douã rate egale, pânã la datele
de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.
(5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosințã, care se referã la
perioade mai mari de o lunã, taxa pe teren se plãtește lunar, pânã la data de 25 inclusiv a lunii
urmãtoare fiecãrei luni din perioada de valabilitate a contractului, de cãtre concesionar, locatar,
titularul dreptului de administrare sau de folosințã.
(6) În cazul contractelor care se referã la perioade mai mici de o lunã, persoana juridicã de
drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosințã colecteazã
taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosințã și o
varsã lunar, pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare fiecãrei luni din perioada de valabilitate a
contractului.

Impozitul pe mijloacele de transport
ART. 468 - Reguli generale
(1) Orice persoanã care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie
înmatriculat/înregistrat în România datoreazã un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu
excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datoreazã pe perioada cât mijlocul de transport este
înmatriculat sau înregistrat în România.
(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plãtește la bugetul local al unitãții administrativteritoriale unde persoana își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupã caz.
(4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
întreaga duratã a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreazã de locatar.
ART. 470 - Calculul impozitului
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeazã în funcție de tipul mijlocului de transport,
conform
celor
prevãzute
în
prezentul
capitol.https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm - B470
(2) În cazul oricãruia dintre urmãtoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se
calculeazã în funcție de capacitatea cilindricã a acestuia, prin înmulțirea fiecãrei grupe de 200
cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzãtoare din tabelul urmãtor:

Nr.
crt.

Mijloace de transport cu tracțiune mecanicã

Lei/200 cm3 sau fracțiune
din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)
1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindricã
de pânã la 1.600 cm3, inclusiv

8

2

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindricã de peste
1.600 cm3

9

3

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv

21

4

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv

81

5

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv

163

6

Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 3.001 cm3

328

7

Autobuze, autocare, microbuze

27

8

Alte vehicule cu tracțiune mecanicã cu masa totalã maximã autorizatã de
pânã la 12 tone, inclusiv

33

9

Tractoare înmatriculate

21
II. Vehicule înregistrate

1

Vehicule cu capacitate cilindricã

lei/200 cm3

1.1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindricã < 4.800 cm3

4

1.2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindricã > 4.800 cm3

6

2

Vehicule fãrã capacitate cilindricã evidențiatã

169

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform
hotãrârii consiliului local. Consiliul Local al comunei Stalpeni propune reducerea cu 50 % a
impozitului mijloacelor hibride.
(4) În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele respective.
(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfã cu masa totalã autorizatã egalã sau mai
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzãtoare
prevãzutã în tabelul urmãtor:

Impozitul
(în lei/an)
Numãrul de axe și greutatea
brutã
încãrcatã maximã admisã

Ax(e) motor(oare) cu sistem
de suspensie pneumaticã
sau
echivalentele recunoscute

I

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

douã axe
1 Masa de cel puțin 12 tone,
dar mai micã de 13 tone

0

147

2 Masa de cel puțin 13 tone,
dar mai micã de 14 tone

147

410

3 Masa de cel puțin 14 tone,
dar mai micã de 15 tone

410

576

4 Masa de cel puțin 15 tone,
dar mai micã de 18 tone

576

1305

5 Masa de cel puțin 18 tone

576

1305

II

3 axe
1 Masa de cel puțin 15 tone,
dar mai micã de 17 tone

147

257

2 Masa de cel puțin 17 tone,
dar mai micã de 19 tone

257

528

3 Masa de cel puțin 19 tone,
dar mai micã de 21 tone

528

686

4 Masa de cel puțin 21 tone,
dar mai micã de 23 tone

686

1058

5 Masa de cel puțin 23 tone,
dar mai micã de 25 tone

1.058

1583

6 Masa de cel puțin 25 tone,
dar mai micã de 26 tone

1019

1643

7 Masa de cel puțin 26 tone

1.058

1643

III

4 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone,
dar mai micã de 25 tone

686

695

2 Masa de cel puțin 25 tone,
dar mai micã de 27 tone

695

1086

3 Masa de cel puțin 27 tone,
dar mai micã de 29 tone

1.086

1724

4 Masa de cel puțin 29 tone,
dar mai micã de 31 tone

1724

2558

5 Masa de cel puțin 31 tone,
dar mai micã de 32 tone

1.724

2558

6 Masa de cel puțin 32 tone

1.724

2558

(6) În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de
transport de marfã cu masa totalã maximã autorizatã egalã sau mai mare de 12 tone, impozitul pe
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzãtoare prevãzutã în tabelul urmãtor:
Impozitul
(în lei/an)
Numãrul de axe și greutatea
brutã
încãrcatã maximã admisã

Ax(e) motor(oare) cu sistem
de suspensie pneumaticã
sau
echivalentele recunoscute

I

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

2 + 1 axe
1 Masa de cel puțin 12 tone,
dar mai micã de 14 tone

0

0

2 Masa de cel puțin 14 tone,
dar mai micã de 16 tone

0

0

3 Masa de cel puțin 16 tone,
dar mai micã de 18 tone

0

66

4 Masa de cel puțin 18 tone,
dar mai micã de 20 tone

66

153

5 Masa de cel puțin 20 tone,
dar mai micã de 22 tone

153

357

6 Masa de cel puțin 22 tone,
dar mai micã de 23 tone

357

462

7 Masa de cel puțin 23 tone,
dar mai micã de 25 tone

462

834

8 Masa de cel puțin 25 tone,
dar mai micã de 28 tone

834

1.462

9 Masa de cel puțin 28 tone

834

II

1.462
2 + 2 axe

1 Masa de cel puțin 23 tone,
dar mai micã de 25 tone

143

333

2 Masa de cel puțin 25 tone,
dar mai micã de 26 tone

333

548

3 Masa de cel puțin 26 tone,
dar mai micã de 28 tone

548

804

4 Masa de cel puțin 28 tone,
dar mai micã de 29 tone

804

972

5 Masa de cel puțin 29 tone,
dar mai micã de 31 tone

972

1.595

6 Masa de cel puțin 31 tone,
dar mai micã de 33 tone

1.595

2.214

7 Masa de cel puțin 33 tone,
dar mai micã de 36 tone

2.214

3.362

8 Masa de cel puțin 36 tone,
dar mai micã de 38 tone

2.214

3.362

9 Masa de cel puțin 38 tone

2.214

3.362

III

2 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone,
dar mai micã de 38 tone

1.763

2.453

2 Masa de cel puțin 38 tone,
dar mai micã de 40 tone

2.453

3.333

3 Masa de cel puțin 40 tone

2.453

3.333

IV

3 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone,
dar mai micã de 38 tone

1.557

2.162

2 Masa de cel puțin 38 tone,
dar mai micã de 40 tone

2.162

2.990

3 Masa de cel puțin 40 tone,
dar mai micã de 44 tone

2.990

4.424

4 Masa de cel puțin 44 tone

2.990

4.424

V

3 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone,

853

1.032

dar mai micã de 38 tone
2 Masa de cel puțin 38 tone,
dar mai micã de 40 tone

1.032

1.542

3 Masa de cel puțin 40 tone,
dar mai micã de 44 tone

1.542

2.454

4 Masa de cel puțin 44 tone

1.542

2.454

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație
de autovehicule prevãzutã la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzãtoare din tabelul urmãtor:
Masa totalã maximã autorizatã

Impozit
- lei -

a) Pânã la 1 tonã, inclusiv

9

b) Peste 1 tonã, dar nu mai mult de 3 tone

38

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

58

d) Peste 5 tone

73

(8) În cazul mijloacelor de transport pe apã, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu
suma corespunzãtoare din tabelul urmãtor:
Mijlocul de transport pe apã

Impozit
- lei/an -

1. Luntre, bãrci fãrã motor, folosite pentru pescuit și uz personal

24

2. Bãrci fãrã motor, folosite în alte scopuri

64

3. Bãrci cu motor

237

(9) În înțelesul prezentului articol, capacitatea cilindricã sau masa totalã maximã autorizatã a
unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura
de achiziție sau un alt document similar.
Pentru vehiculele pentru care exista obligativitatea inregistrarii (moped, remorca, semiremorca,
tractor agricol, forestier, cvadricicluri, etc) se va percepe taxa pentru eliberare certificat de
inregistrare de 51 lei si taxa anuala de 39 lei.
ART. 471 - Declararea și datorarea impozitului pe mijloacele de transport
(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care
deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în
România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația sã depunã o
declarație la organul fiscal local în a cãrui razã teritorialã de competențã are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, dupã caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datoreazã impozit pe

mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor înmatriculãrii sau
înregistrãrii mijlocului de transport.
(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul
acestuia are obligația sã depunã o declarație la organul fiscal local în a cãrui razã teritorialã de
competențã are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupã caz, și datoreazã impozit pe
mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor înmatriculãrii sau
înregistrãrii acestuia în România.
(4) În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația sã depunã
o declarație la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã de competențã își are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, dupã caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și înceteazã sã datoreze
impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor.
(5) În cazul oricãrei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport,
inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligația
depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cãrei razã
teritorialã își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la
modificarea survenitã, și datoreazã impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiții
începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor.
(6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
întreaga duratã a acestuia se aplicã urmãtoarele reguli:
a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreazã de locatar începând cu data de 1 ianuarie
a anului urmãtor încheierii contractului de leasing financiar, pânã la sfârșitul anului în cursul cãruia
înceteazã contractul de leasing financiar;
b) locatarul are obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cãrui razã de
competențã se înregistreazã mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesuluiverbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestã intrarea bunului în
posesia locatarului, însoțitã de o copie a acestor documente;
c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât și locatorul au obligația depunerii
declarației fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii
procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestã intrarea
bunului în posesia locatorului, însoțitã de o copie a acestor documente.
(7) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintã o obligație și în cazul persoanelor care
beneficiazã de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport
ART. 472 - Plata impozitului
(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plãtește anual, în douã rate egale, pânã la datele de
31 martie și 30 septembrie inclusiv.https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm B472

(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an
de cãtre contribuabili, pânã la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordã o bonificație
de pânã la 10% inclusiv, stabilitã prin hotãrâre a consiliului local.
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de cãtre contribuabili,
persoane fizice și juridice, de pânã la 50 lei inclusiv, se plãtește integral pânã la primul termen de
platã. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru
care impozitul este datorat bugetului local al aceleiași unitãți administrativ-teritoriale, suma de 50
lei se referã la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor
ART. 473 - Reguli generale
Orice persoanã care trebuie sã obținã un certificat, un aviz sau o autorizație menționatã în
prezentul capitol trebuie sã plãteascã o taxã la compartimentul de specialitate al autoritãții
administrației publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizația necesarã.
ART. 474 - Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și
a altor avize și autorizații
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egalã cu suma
stabilitã conform tabelului urmãtor:
Suprafața pentru care se obține certificatul
de urbanism

Prevederi legale
Taxa - lei -

An 2022

a) pânã la 150 m2, inclusiv

5-6

6

b) între 151 și 250 m2, inclusiv

6-7

7

c) între 251 și 500 m2, inclusiv

7-9

9

d) între 501 și 750 m2, inclusiv

9 - 12

12

e) între 751 și 1.000 m2, inclusiv

12 - 14

14

f) peste 1.000 m2

14 + 0,01 lei/m2,
pentru fiecare m2 care
depãșește 1.000 m2

14 + 0,01 lei/m2,
pentru fiecare m2 care
depãșește 1.000 m2

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonã ruralã este egalã cu 50%
din taxa stabilitã conform alin. (1).
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egalã cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de cãtre comisia de urbanism și
amenajarea teritoriului, de cãtre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului
județean se stabilește de consiliul local în sumã de pânã la 15 lei, inclusiv. Consiliul Local
Stalpeni propune suma de 15 lei.
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clãdire rezidențialã sau
clãdire-anexã este egalã cu 0,5% din valoarea autorizatã a lucrãrilor de construcții.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele
menționate la alin. (5) este egalã cu 1% din valoarea autorizatã a lucrãrilor de construcție, inclusiv
valoarea instalațiilor aferente.
(7) Pentru taxele prevãzute la alin. (5) și (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrãrilor de
construcție se aplicã urmãtoarele reguli:
a) taxa datoratã se stabilește pe baza valorii lucrãrilor de construcție declarate de persoana
care solicitã autorizația și se plãtește înainte de emiterea acesteia;
b) pentru taxa prevãzutã la alin. (5), valoarea realã a lucrãrilor de construcție nu poate fi mai
micã decât valoarea impozabilã a clãdirii stabilitã conform art. 457 ;

c) în termen de 15 zile de la data finalizãrii lucrãrilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile
de la data la care expirã autorizația respectivã, persoana care a obținut autorizația trebuie sã
depunã o declarație privind valoarea lucrãrilor de construcție la compartimentul de specialitate al
autoritãții administrației publice locale;
d) pânã în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finalã privind
valoarea lucrãrilor de construcții, compartimentul de specialitate al autoritãții administrației publice
locale are obligația de a stabili taxa datoratã pe baza valorii reale a lucrãrilor de construcție;
e) pânã în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autoritãții administrației publice locale a comunicat valoarea stabilitã pentru taxã, trebuie plãtitã
orice diferențã de taxã datoratã de cãtre persoana care a primit autorizația sau orice diferențã de
taxã care trebuie rambursatã de autoritatea administrației publice locale.
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egalã cu 30% din cuantumul
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totalã sau parțialã, a unei construcții este
egalã cu 0,1% din valoarea impozabilã stabilitã pentru determinarea impozitului pe clãdiri, aferentã
pãrții desființate.
(10) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavãri necesare lucrãrilor de
cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuãrii studiilor geotehnice și a studiilor privind
ridicãrile topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavãri se datoreazã de cãtre titularii
drepturilor de prospecțiune și explorare și se calculeazã prin înmulțirea numãrului de metri pãtrați
de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavãri cu o valoare cuprinsã
între 0 și 15 lei. Consiliul Local Stalpeni propune suma de 8 lei/mp.
(11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare și prospectare, contribuabilii
au obligația sã declare suprafața efectiv afectatã de foraje sau excavãri, iar în cazul în care
aceasta diferã de cea pentru care a fost emisã anterior o autorizație, taxa aferentã se
regularizeazã astfel încât sã reflecte suprafața efectiv afectatã.
(12) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrãrile de organizare de șantier în
vederea realizãrii unei construcții, care nu sunt incluse în altã autorizație de construire, este egalã
cu 3% din valoarea autorizatã a lucrãrilor de organizare de șantier.
(13) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, cãsuțe sau rulote
ori campinguri este egalã cu 2% din valoarea autorizatã a lucrãrilor de construcție.
(14) Taxa pentru autorizarea amplasãrii de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații
de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe cãile și în spațiile publice
este de pânã la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pãtrat de suprafațã ocupatã de construcție.
Consiliul Local Stalpeni propune suma de 8 lei/mp.
(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrãrile de racorduri și branșamente
la rețele publice de apã, canalizare, gaze, termice, energie electricã, telefonie și televiziune
prin cablu se stabilește de consiliul local și este de pânã la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.
Consiliul Local Stalpeni propune suma de 13 lei/racord.
(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturã stradalã și adresã se stabilește
de cãtre consiliile locale în sumã de pânã la 9 lei, inclusiv. Consiliul Local Stalpeni propune
suma de 9 lei/mp.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism –
mp a) Pana la 150 m2 inclusiv
b) Intre 151 m2 si 250 m2 inclusiv
c) Intre 251 m2 si 500 m2 inclusiv
d) Intre 501 m2 si 750 m2 inclusiv

Nivelurile stabilite pentru anul 2021
Taxa (lei)
6
7
9
12

e) Intre 751 m2 si 1.000 m2 inclusiv
f) Peste 1.000 m2
Taxe pentru eliberarea autorizatiei de foraje si escavari
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire
pentru :chioscuri, tonete, cabine spatii de si a panourilor de
afisaz a firmelor si reclamelor
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de
racorduri la bransamente si rebransamente la retele: publice
de apa, canalizare, gaze energie electrica, telefonie si
televiziune prin cablu
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre
comisia de urbanism si amenajarea teritoriului de catre:
primar, sau structurile de specialitate din cadrul consiliilor
judetene
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala
si adresa
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare

14
14 lei + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care
depaseste 1.000 m2
8 lei pentru fiecare mp afectat
8 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de
constructie
13 lei pentru fiecare racord

15 lei
9 lei
21 lei

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de
Consiliile Locale

33 lei

Taxa pentru eliberarea atestatului de producator

82 lei

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind
desfasurarea activitatii de alimentatie publica precum si alte
activitati economice.
EXCEPTIE fac restaurantele si barurile precum si alte activitati
de servire a bauturilor - se incadreaza la Art.475, alin.3 conf.
Codului Fiscal
Taxa eliberare certificate de stare civila,pierdute,deteriorate
conf.119/1996

41 lei

100 lei
De pana la 500 mp inclusiv - 1000 lei
Mai mare de 500 mp - 2000 lei
100 lei

ART. 475 - Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfãșurarea unor activitãți
Valorile taxelor sunt indexate cu rata inflatiei de 2,6 %.
(1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare se stabilește de consiliul
local și este de pânã la 20 lei, inclusiv. Consiliul Local Stalpeni propune suma de 20 lei.
(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producãtor, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de cãtre consiliile
locale și sunt de pânã la 80 lei, inclusiv. Consiliul Local Stalpeni propune suma de 82 lei
pentru eliberarea atestatului de producator si suma de 41 lei pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol.
(3) Persoanele a cãror activitate este înregistratã în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 Baruri și alte activitãți de servire a bãuturilor și 932 - Alte activitãți recreative și distractive, potrivit
Clasificãrii activitãților din economia naționalã - CAEN, actualizatã prin Ordinul președintelui
Institutului Național de Statisticã nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificãrii activitãților din
economia naționalã - CAEN, datoreazã bugetului local al comunei, orașului sau municipiului, dupã
caz, în a cãrui razã administrativ-teritorialã se desfãșoarã activitatea, o taxã pentru
eliberarea/vizarea anualã a autorizației privind desfãșurarea acestor activitãți, în funcție de
suprafața aferentã activitãților respective, în sumã de:
a) pânã la 4.000 lei, pentru o suprafațã de pânã la 500 m2, inclusiv;
b) pânã la 8.000 lei pentru o suprafațã mai mare de 500 m2.

ART. 477 - Taxa pentru serviciile de reclamã și publicitate
(1) Orice persoanã care beneficiazã de servicii de reclamã și publicitate în România în baza unui
contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiatã cu altã persoanã datoreazã plata taxei prevãzute
în prezentul articol, cu excepția serviciilor de reclamã și publicitate realizate prin mijloacele de
informare în masã scrise și audiovizuale.
(2) Publicitatea realizatã prin mijloace de informare în masã scrise și audiovizuale, în sensul
prezentului articol, corespunde activitãților agenților de publicitate potrivit Clasificãrii activitãților
din economia naționalã - CAEN, cu modificãrile ulterioare, respectiv publicitatea realizatã prin ziare
și alte tipãrituri, precum și prin radio, televiziune și internet.
(3) Taxa prevãzutã în prezentul articol, denumitã în continuare taxa pentru servicii de reclamã și
publicitate, se plãtește la bugetul local al unitãții administrativ-teritoriale în raza cãreia persoana
presteazã serviciile de reclamã și publicitate.
(4) Taxa pentru servicii de reclamã și publicitate se calculeazã prin aplicarea cotei taxei
respective la valoarea serviciilor de reclamã și publicitate.
(5) Cota taxei se stabilește de consiliul local, fiind cuprinsã între 1% și 3%. Consiliul Local
Stalpeni propune cota de 1 %.
(6) Valoarea serviciilor de reclamã și publicitate cuprinde orice platã obținutã sau care urmeazã
a fi obținutã pentru serviciile de reclamã și publicitate, cu excepția taxei pe valoarea adãugatã.
(7) Taxa pentru servicii de reclamã și publicitate prevãzutã la alin. (1) se declarã și se plãtește de
cãtre prestatorul serviciului de reclamã și publicitate la bugetul local, lunar, pânã la data de 10 a
lunii urmãtoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestãri de servicii de reclamã și
publicitate.

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamã și publicitate
ART. 478 - Taxa pentru afișaj în scop de reclamã și publicitate
Se indexeaza cu rata inflatiei de 2,6 %.
(1) Orice persoanã care utilizeazã un panou, un afișaj sau o structurã de afișaj pentru reclamã
și publicitate, cu excepția celei care intrã sub incidența art. 477, datoreazã plata taxei anuale
prevãzute în prezentul articol cãtre bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului, dupã
caz, în raza cãreia/cãruia este amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj respectivã. La
nivelul municipiului București, aceastã taxã revine bugetului local al sectorului în raza cãruia este
amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj respectivã.
(2) Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamã și publicitate se calculeazã anual prin
înmulțirea numãrului de metri pãtrați sau a fracțiunii de metru pãtrat a suprafeței afișajului pentru
reclamã sau publicitate cu suma stabilitã de consiliul local, astfel:
a) În cazul unui afișaj situat în locul în care persoana deruleazã o activitate economicã, suma
este de pânã la 32 lei, inclusiv; Consiliul Local Stalpeni propune suma de 33 lei/mp.
b) În cazul oricãrui altui panou, afișaj sau oricãrei altei structuri de afișaj pentru reclamã și
publicitate, suma este de pânã la 23 lei, inclusiv. Consiliul Local Stalpeni propune suma de 24
lei/mp.
(3) Taxa pentru afișaj în scop de reclamã și publicitate se recalculeazã pentru a reflecta
numãrul de luni sau fracțiunea din lunã dintr-un an calendaristic în care se afișeazã în scop de
reclamã și publicitate.

(4) Taxa pentru afișajul în scop de reclamã și publicitate se plãtește anual, în douã rate
egale, pânã la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de
reclamã și publicitate, datoratã aceluiași buget local de cãtre contribuabili, persoane fizice și
juridice, de pânã la 50 lei inclusiv, se plãtește integral pânã la primul termen de platã. Consiliul
Local Stalpeni propune suma de 51 de lei.
(5) Persoanele care datoreazã taxa pentru afișaj în scop de reclamã și publicitate sunt obligate
sã depunã o declarație la compartimentul de specialitate al autoritãții administrației publice locale
în termen de 30 de zile de la data amplasãrii structurii de afișaj.
ART. 484 - Taxe speciale
(1) Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și
juridice, precum și pentru promovarea turisticã a localitãții, consiliile locale, județene și Consiliul
General al Municipiului București, dupã caz, pot adopta taxe speciale.
(2) Domeniile în care consiliile locale, județene, dupã caz, pot adopta taxe speciale pentru
serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificãrile și completãrile ulterioare.
(3) Taxele speciale se încaseazã numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiazã de
serviciile oferite de instituția sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de
organizare și funcționare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, sã efectueze
prestații ce intrã în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.
ART. 485 - Scutiri

(1) Autoritãțile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite
conform art. 484, pentru urmãtoarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de rãzboi, vãduvele de rãzboi și vãduvele nerecãsãtorite ale veteranilor de rãzboi;
b) persoanele prevãzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificãrile și
completãrile ulterioare, și persoanele fizice prevãzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr.
105/1999, aprobatã cu modificãri și completãri prin Legea nr. 189/2000, cu modificãrile și
completãrile ulterioare;
c) instituțiile sau unitãțile care funcționeazã sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetãrii
Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activitãți
economice;
d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține,
dezvolta și ajuta instituții de culturã naționalã, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar,
social și cultural;
e) organizațiile care au ca unicã activitate acordarea gratuitã de servicii sociale în unitãți
specializate care asigurã gãzduire, îngrijire socialã și medicalã, asistențã, ocrotire, activitãți de
recuperare, reabilitare și reinserție socialã pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și
reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I
de invaliditate.

ART. 486 - Alte taxe locale
(1) Consiliile locale pot institui taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor
destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publicã localã, pe raza localitãții unde
acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitãțile cu impact asupra mediului înconjurãtor.
(2) Taxele prevãzute la alin. (1) și (2) se calculeazã și se plãtesc în conformitate cu procedurile
aprobate de autoritãțile deliberative interesate.
(4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativã este în cuantum de 500
lei și poate fi majoratã prin hotãrâre a consiliului local, fãrã ca majorarea sã poatã depãși 50% din
aceastã valoare. Taxa se face venit la bugetul local. Consiliul Local Stalpeni propune suma de
500 lei.
(5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deținute de consiliile locale, consiliul local stabilește o taxã de pânã la 32 lei, inclusiv.
Consiliul Local Stalpeni stabileste suma de 33 lei.
ART. 487 - Scutiri
Autoritãțile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art.
486 urmãtoarelor persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de rãzboi, vãduvele de rãzboi și vãduvele nerecãsãtorite ale veteranilor de rãzboi;
b) persoanele fizice prevãzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificãrile și completãrile ulterioare;
c) instituțiile sau unitãțile care funcționeazã sub coordonarea Ministerului Educației și
Cercetãrii Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru
activitãți economice;
d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta
și ajuta instituții de culturã naționalã, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și
cultural;
e) organizațiile care au ca unicã activitate acordarea gratuitã de servicii sociale în unitãți
specializate care asigurã gãzduire, îngrijire socialã și medicalã, asistențã, ocrotire, activitãți de
recuperare, reabilitare și reinserție socialã pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.
Consiliul Local Stalpeni propune scutirea de la plata taxelor instituite conf.art. 486
persoanelor prevazute la art. 487, lit. (a,b,c,d,e).
ART. 4871 - Termenul de depunere a documentelor
Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clãdiri, a impozitului/taxei pe teren, a
impozitului pe mijloacele de transport prevãzute la art. 456, 464 și 469 se aplicã, începând cu data
de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise pânã la data de
31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale
autoritãților publice locale, pânã la data de 31 martie, inclusiv.
ART. 488 - Contracte de fiducie
în cazul persoanelor fizice și juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil,
impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de
fiducie sunt plãtite de cãtre fiduciar la bugetele locale ale unitãților administrativ-teritoriale unde
sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor
prezentului titlu, începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei în care a fost încheiat contractul
de fiducie.

ART. 489 - Majorarea impozitelor și taxelor locale de consiliile locale sau consiliile județene
(1) Autoritatea deliberativã a administrației publice locale, la propunerea autoritãții executive,
poate stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale prevãzute în prezentul titlu, în funcție de
urmãtoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum și de necesitãțile bugetare locale, cu
excepția taxelor prevãzute la art. 494 alin. (10) lit. b) și c).
(2) Cotele adiționale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% fațã de nivelurile
maxime stabilite în prezentul titlu.
(3) Criteriile prevãzute la alin. (1) se hotãrãsc de cãtre autoritatea deliberativã a administrației
publice locale.
(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora
impozitul pe teren cu pânã la 500%, începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin hotãrâre a
consiliului local.
(5) Consiliul local poate majora impozitul pe clãdiri și impozitul pe teren cu pânã la 500%
pentru clãdirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.
(6) Criteriile de încadrare în categoria clãdirilor și terenurilor prevãzute la alin. (5) se adoptã
prin hotãrâre a consiliului local.
(7) Clãdirile și terenurile care intrã sub incidența alin. (5) se stabilesc prin hotãrâre a consiliului
local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
(8) Hotãrârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.
Incepand cu data de 01.01.2023 terenurile si cladirile aflate in intravilanul comunei
Stalpeni ce nu sunt ingrijite li se va aplica o majorare de 200 %.
In perioada 01.01.2022-31.12.2022 nu se va aplica aceasta majorare pentru a putea
acorda proprietarilor (mostenitorilor) timpul necesar pentru intretinerea cladirilor si
terenurilor.
ART. 490 - Controlul și colectarea impozitelor și taxelor locale
Autoritãțile administrației publice locale și organele speciale ale acestora, dupã caz, sunt
responsabile pentru stabilirea, controlul și colectarea impozitelor și taxelor locale, precum și a
amenzilor și penalizãrilor aferente.
ART. 491 - Indexarea impozitelor și taxelor locale
(1) În cazul oricãrui impozit sau oricãrei taxe locale, care constã într-o anumitã sumã în lei sau
care este stabilitã pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexeazã anual, pânã
la data de 30 aprilie, de cãtre consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior,
comunicatã pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltãrii
Regionale și Administrației Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobã prin hotãrâre a consiliului local și se aplicã în
anul fiscal urmãtor.
(3) Dacã hotãrârea consiliului local nu a fost adoptatã cu cel puțin 3 zile lucrãtoare înainte de
expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal urmãtor, în cazul oricãrui impozit sau oricãrei taxe
locale, care constã într-o anumitã sumã în lei sau care este stabilitã pe baza unei anumite sume în
lei ori se determinã prin aplicarea unei cote procentuale, se aplicã de cãtre compartimentul de
resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevãzute de prezentul cod,
indexate potrivit prevederilor alin. (1).
ART. 492 - Elaborarea normelor

Elaborarea normelor pentru prezentul titlu se face de cãtre Ministerul Finanțelor Publice și
Ministerul Dezvoltãrii Regionale și Administrației Publice.
ART. 493 - Sancțiuni
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage
contravenționalã sau penalã, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

rãspunderea

disciplinarã,

(2) Constituie contravenții urmãtoarele fapte, dacã nu au fost sãvârșite în astfel de condiții
încât sã fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:
a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevãzute la art. 461 alin. (2), (6), (7),
alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin.
(2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin.
(2);
b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevãzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c),
alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5) și alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și
alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2).
(3) Contravenția prevãzutã la alin. (2) lit. a) se sancționeazã cu amendã de la 70 lei la 279 lei,
iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendã de la 279 lei la 696 lei.
(4) Încãlcarea normelor tehnice privind tipãrirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și
gestionarea, dupã caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenție și se sancționeazã cu amendã de la 325 lei la 1.578 lei.
(41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevãzute la art. 494 alin.
(12) în termen de cel mult 15 zile lucrãtoare de la data primirii solicitãrii constituie contravenție și
se sancționeazã cu amendã de la 500 la 2.500 lei.
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevãzute la alin. (3)
și (4) se majoreazã cu 300%.
(6) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de cãtre primari și persoane
împuternicite din cadrul autoritãții administrației publice locale.
(7) Limitele amenzilor prevãzute la alin. (3) și (4) se actualizeazã prin hotãrâre a consiliilor
locale conform procedurii stabilite la art. 491.
(8) Contravențiilor prevãzute în prezentul capitol li se aplicã dispozițiile Ordonanței Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobatã cu modificãri și completãri prin Legea
nr. 180/2002, cu modificãrile și completãrile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitãrii, pe loc sau în
termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data
comunicãrii acestuia, a jumãtate din minimul amenzii.
ART. 495 - Dispoziții tranzitorii
În vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022, se stabilesc
urmãtoarele reguli:
a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2021 au în proprietate clãdiri nerezidențiale
sau clãdiri cu destinație mixtã au obligația sã depunã declarații pânã la data de 31 mai 2022
inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al
ministrului dezvoltãrii regionale și administrației publice, în termen de 60 de zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod;
b) persoanele juridice au obligația sã depunã declarații privind clãdirile pe care le dețin în
proprietate la data de 31 decembrie 2021, destinația și valoarea impozabilã a acestora, pânã la
data de 31 mai 2022 inclusiv;
c) persoanele fizice și juridice care la data de 31 decembrie 2021 dețin mijloace de transport
radiate din circulație conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice au

obligația sã depunã o declarație în acest sens, însoțitã de documente justificative, la
compartimentele de specialitate ale autoritãții publice locale, pânã la data de 31 mai 2022 inclusiv;
d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clãdiri, a impozitului/taxei pe teren, a
impozitului pe mijloacele de transport prevãzute la art. 456, 464 și 469 se aplicã începând cu data
de 1 ianuarie 2022 persoanelor care dețin documente justificative emise pânã la data de 31
decembrie 2021 și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritãților publice
locale, pânã la data de 31 martie 2022 inclusiv;
CAPITOLUL XI - Dispoziții tranzitorii
171. (1) În aplicarea art. 495 din Codul fiscal, pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul fiscal 2022, se stabilesc urmãtoarele reguli:
a) persoanele fizice care au în proprietate clãdiri nerezidențiale sau clãdiri cu destinație mixtã
au obligația sã depunã declarații pânã la 31 martie 2022. Depun declarații și persoanele fizice
care au în proprietate clãdiri cu destinație mixtã la adresa cãrora nu se desfãșoarã nicio activitate
economicã;
b) declarațiile depuse de persoanele menționate la lit. a) vor fi însoțite de unul dintre
urmãtoarele documente:
(i) raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluãrii, care reflectã valoarea clãdirii ulterioarã
datei de 1 ianuarie 2022;
(ii) procesul-verbal de recepție finalã, din care reiese valoarea clãdirii, în cazul unei clãdiri
finalizate în ultimii 5 ani;
(iii) actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clãdiri, în ultimii 5 ani, din care
reiese valoarea clãdirii; în cazul în care valoarea clãdirii nu se evidențiazã distinct, impozitul pe
clãdiri se va stabili la valoarea totalã din actul respectiv;
c) nu se depun documentele prevãzute la lit. b) În cazul clãdirilor cu destinație mixtã:
(i) dacã la adresa clãdirii nu se desfãșoarã nicio activitate economicã;
(ii) dacã la adresa clãdirii se desfãșoarã activitate economicã, suprafețele folosite în scop
rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct și cheltuielile cu
utilitãțile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfãșoarã activitatea economicã;
d) persoanele juridice care dețin în proprietate clãdiri au obligația sã depunã declarații, pânã la
31 martie 2022, în care se menționeazã destinația clãdirii, la care pot anexa unul din urmãtoarele
documente:
(i) raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluãrii, care reflectã valoarea clãdirii la data de 31
decembrie 2021;
(ii) procesul-verbal de recepție finalã, din care reiese valoarea clãdirii, în cazul unei clãdiri
finalizate în ultimii 3 ani;
(iii) actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clãdiri, în ultimii 3 ani, din care
reiese valoarea clãdirii; în cazul în care valoarea clãdirii nu se evidențiazã distinct, impozitul pe
clãdiri se va stabili la valoarea totalã din actul respectiv;
e) În cazul în care persoanele juridice nu depun declarația menționatã la lit. d), se aplicã
prevederile art. 493 din Codul fiscal, iar clãdirile vor fi considerate cã au destinație nerezidențialã,
valoarea impozabilã a acestora fiind ultima valoare impozabilã înregistratã în evidențele organului
fiscal.
Presedinte de sedinta,
CUTIC CONSTANTIN
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CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE

Taxa pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor
destinate in scopul obtinerii de venit

Nivelurile stabilite pentru anul 2021
Lei
14 lei/zi

Taxa anuala pentru vehicole lente

39 lei/an

Taxa folosire drum comunal

35 lei/an

Taxa atribuire numar de inregistrare pentru tractoare si
masini agricole inregistrate la comuna
Taxa atribuire numar de inregistrare pentru mopede
inregistrate la comuna
Taxa extragere material lemnos prin domeniul public
comunal
Taxa intocmire dosar- vanzare teren extravilan (Legea
17/2014)

51 lei
51 lei
5 lei/m3
26 lei

Presedinte de sedinta
CUTIC CONSTANTIN
SECRETARGENERAL
DINCULESCU MARIUS FLORIN

ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR. 83 / 25.11.2021
TAXE SPECIALE DATORATE PENTRU ANUL 2022
Nr
Crt.

1
2

3

Specificatie

Taxa copii xerox urbanism
Taxa datorata pentru inchirierea terenului domeniului public din
dreptul spatiilor comerciale
Taxa datorata pentru inchirierea terenului Din domeniul privat
in scopuri agricole:
5.1 Pentru teren arabil
5.2 Pentru teren finete

Taxa datorata pentru anul 2022
-lei1 leu/pagina
3 lei/mp pe suprafata ocupata

0,13/mp/an
0,10/mp/an

4

Taxa de salubrizare - persoane fizice
*cetatenii din satul Pitigaia nu vor achita taxa de salubrizare.

5

Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala:
-pentru persoane fizice - taxa va fi de
-pentru persoane juridice -taxa va fi de

-10 lei
-15 lei

Taxa P.S.I.
Taxa pentru inregistrarea contractului de arenda

5 lei/an
26 lei

Taxa lunara pentru comert ambulant pe drumurile publice

25 lei

9
10

Taxa pentru divortul administrativ
Taxa eliberare documente arhiva

500 lei
2 lei/pagina

11

Taxa pentru ocuparea cu garaje,magazii a terenurilor din
domeniul public sau privat al comunei Stilpeni

0,20 lei/mp/luna

12

Taxa eliberare proces-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor

70 lei

13

Taxa eliberare proces-verbal de receptie finala a lucrarilor

140 lei

14

Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a evidentierii
constructiei
Taxa iluminat stradal /pe an/gospodarie

50 lei

6
7
8

15
16

- 7/luna de persoana;

20 lei

Taxa pentru eliberarea adeverinta rol :
-pentru persoane fizice - taxa va fi de -pentru persoane juridice -taxa va fi de -

- 7 lei
- 15 lei

17

Taxa ocupare spatiu piata comunala (corturi-duminica )

2 lei/mp/pe suprafata ocupata

18

Taxa viza anuala atestat de producator si carnet de
comercializare

20 lei

19

Taxa pentru comercializarea produselor din :
-camion
-autoutilitara

20

120 lei
60 lei

Taxa pentru comercializarea produselor
- “mese” zarzavaturi

10 lei

22

Taxa de salubrizare pentru casele de vacanta, persoanele ce
nu au domiciliul in comuna Stalpeni si nu sunt locuite/nu au
chriasi
* depunere declaratie pe propria raspundere, copie C.I a
proprietarului, documente ce atesta ca locuiesc/muncesc in
alta localitate
Taxa reluare documentatie vanzare pt. acelasi imobil

23

Taxa incadrare plan tarla

21

PRESEDINTE DE SEDINTA
CUTIC CONSTANTIN

40lei/an

50 lei
30 lei

SECRETAR-GENERAL
DINCULESCU MARIUS FLORINEL

ART. 456 - Scutiri

(1) Nu se datoreazã impozit/taxã pe clãdiri pentru:
a) clãdirile aflate în proprietatea publicã sau privatã a statului sau a unitãților administrativteritoriale, cu excepția încãperilor folosite pentru activitãți economice sau agrement, altele decât
cele desfãșurate în relație cu persoane juridice de drept public;
b) clãdirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori
în folosințã, dupã caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru
activitatea proprie a acestora;
c) clãdirile aflate în proprietatea fundațiilor înființate prin testament constituite, conform legii,
cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de culturã naționalã, precum și de a susține
acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;
d) clãdirile care, prin destinație, constituie lãcașuri de cult, aparținând cultelor religioase
recunoscute oficial, asociațiilor religioase și componentelor locale ale acestora, precum și casele
parohiale, cu excepția încãperilor folosite pentru activitãți economice;
e) clãdirile funerare din cimitire și crematorii;
f) clãdirile utilizate de unitãțile și instituțiile de învãțãmânt de stat, confesional sau particular,
autorizate sã funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încãperilor care sunt folosite pentru
activitãți economice care genereazã alte venituri decât cele din taxele de școlarizare, servirea
meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea acestora, precum și clãdirile utilizate de
cãtre creșe, astfel cum sunt definite și funcționeazã potrivit Legii nr. 263/2007 privind înființarea,
organizarea și funcționarea creșelor, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
g) clãdirile unei instituții sau unitãți care funcționeazã sub coordonarea Ministerului Educației
Naționale sau a Ministerului Tineretului și Sportului, precum și clãdirile federațiilor sportive
naționale, ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român, cu excepția încãperilor care sunt folosite
pentru activitãți economice;
h) clãdirile unitãților sanitare publice, cu excepția încãperilor folosite pentru activitãți
economice, precum și pentru clãdirile în care funcționeazã cabinete de medicinã de familie, potrivit
legii, cu excepția încãperilor folosite pentru altã activitate decât cea de medicinã de familie;
i) clãdirile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele utilizate de
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat;
j) clãdirile care sunt afectate activitãților hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,
oceanografice, de îmbunãtãțiri funciare și de intervenții la apãrarea împotriva inundațiilor, precum
și clãdirile din porturi și cele afectate canalelor navigabile și stațiilor de pompare aferente canalelor,
cu excepția încãperilor care sunt folosite pentru activitãți economice;
k) clãdirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje și
tuneluri și care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcții, cu excepția încãperilor care
sunt folosite pentru alte activitãți economice;
l) clãdirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
m) clãdirile Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia Românã, în
calitate de fondator unic, cu excepția încãperilor care sunt folosite pentru activitãți economice;
n) clãdirile aferente capacitãților de producție care sunt în sectorul pentru apãrare cu
respectarea legislației în materia ajutorului de stat;

o) clãdirile care sunt utilizate ca sere, solare, rãsadnițe, ciupercãrii, silozuri pentru furaje, silozuri
și/sau pãtule pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu excepția încãperilor care sunt folosite
pentru alte activitãți economice;
p) clãdirea folositã ca domiciliu aflatã în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevãzute
la art. 2 lit. c) - f) și j) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului
participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român
și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat;
q) clãdirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome
"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepția încãperilor care sunt folosite pentru
activitãți economice;
r) clãdirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rãzboi, a vãduvelor de rãzboi
și a vãduvelor nerecãsãtorite ale veteranilor de rãzboi;
s) clãdirea folositã ca domiciliu aflatã în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevãzute
la art. 1 și art. 5 alin. (1) - (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945,
precum și celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, și a persoanelor
fizice prevãzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicatã, cu modificãrile și
completãrile ulterioare; scutirea rãmâne valabilã și în cazul transferului proprietãții prin moștenire
cãtre copiii acestora, indiferent unde aceștia domiciliazã;
t) clãdirea folositã ca domiciliu aflatã în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu
handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate;
u) clãdirile aflate în proprietatea organizațiilor cetãțenilor aparținând minoritãților naționale din
România, cu statut de utilitate publicã, precum și cele închiriate, concesionate sau primite în
administrare ori în folosințã de acestea de la o instituție sau o autoritate publicã, cu excepția
încãperilor care sunt folosite pentru activitãți economice;
v) clãdirile destinate serviciului de apostilã și supralegalizare, cele destinate depozitãrii și
administrãrii arhivei, precum și clãdirile afectate funcționãrii Centrului Național de Administrare a
Registrelor Naționale Notariale;
w) clãdirile deținute sau utilizate de cãtre întreprinderile sociale de inserție.
x) clãdirile clasate ca monumente istorice, de arhitecturã sau arheologice, indiferent de titularul
dreptului de proprietate sau de administrare, care au fațada stradalã și/sau principalã renovatã sau
reabilitatã conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, cu excepția încãperilor care sunt folosite
pentru activitãți economice.
y) clãdirile caselor de culturã ale sindicatelor, aflate în proprietatea/administrarea organizațiilor
sindicale, cu excepția încãperilor folosite pentru activitãți economice sau agrement.
(2) Consiliile locale pot hotãrî sã acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clãdiri
datorate pentru urmãtoarele clãdiri:
a) clãdirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitecturã sau
arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevãzute la alin. (1) lit. x);
b) clãdiri pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice,
amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice și în zonele construite protejate;

c) clãdirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de cãtre organizații neguvernamentale
și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
d) clãdirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitãțile fãrã scop lucrativ;
e) clãdirile 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, republicatã, cu modificãrile
și completãrile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes
public;
f) clãdirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România,
republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul
menține afectațiunea de interes public;
g) clãdirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 83/1999
privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunitãților cetãțenilor aparținând
minoritãților naționale din România, republicatã, pentru perioada pentru care proprietarul menține
afectațiunea de interes public;
h) clãdirea nouã cu destinație de locuințã, realizatã în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996,
republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, precum și clãdirea cu destinație de locuințã,
realizatã pe bazã de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind
stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrãri publice și construcții de locuințe, aprobatã cu
modificãri și completãri prin Legea nr. 82/1995, cu modificãrile și completãrile ulterioare. În cazul
înstrãinãrii clãdirii, scutirea de impozit nu se aplicã noului proprietar al acesteia;
i) clãdirile afectate de calamitãți naturale, pentru o perioadã de pânã la 5 ani, începând cu 1
ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
j) clãdirea folositã ca domiciliu și/sau alte clãdiri aflate în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificãrile
și completãrile ulterioare;
k) clãdirea folositã ca domiciliu, aflatã în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale cãror
venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țarã ori constau în exclusivitate din
indemnizație de șomaj sau ajutor social;
l) clãdirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborãrii unor scheme de
ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevãzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;
m) clãdirile la care proprietarii au executat pe cheltuialã proprie lucrãri de intervenție pentru
creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrãrilor,
întocmit în condițiile legii, prin care se constatã realizarea mãsurilor de intervenție recomandate de
cãtre auditorul energetic în certificatul de performanțã energeticã sau, dupã caz, în raportul de
audit energetic, astfel cum este prevãzut în Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 18/2009 privind
creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobatã cu modificãri și completãri
prin Legea nr. 158/2011, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
n) clãdirile unde au fost executate lucrãri în condițiile Legii nr. 153/2011 privind mãsuri de
creștere a calitãții arhitectural-ambientale a clãdirilor, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
o) clãdirile persoanelor care domiciliazã și locuiesc efectiv în unele localitãți din Munții Apuseni
și în Rezervația Biosferei "Delta Dunãrii", în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 27/1996
privind acordarea unor facilitãți persoanelor care domiciliazã sau lucreazã în unele localitãți din
Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunãrii", republicatã, cu modificãrile ulterioare;

p) clãdirile deținute de cooperațiile de consum sau meșteșugãrești și de societãțile cooperative
agricole, în condițiile elaborãrii unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv
prevãzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;
r) clãdirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitarã;
s) clãdirile folosite pentru desfãșurarea de activitãți sportive, inclusiv clãdirile care asigurã
funcționarea bazelor sportive.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilitã conform alin. (2), se aplicã
începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor celui în care persoana depune documentele
justificative.
(31) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru clãdirile prevãzute la alin. (2) lit.
s) se aplicã pentru toate clãdirile de pe raza unitãții administrativ-teritoriale, indiferent de
proprietarul acestora.
(4) Impozitul pe clãdirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate
pentru prestarea de servicii turistice, pe o duratã de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate,
în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplicã în anul fiscal urmãtor celui în
care este îndeplinitã aceastã condiție.
(5) În cazul scutirilor prevãzute la alin. (1) lit. r), s) și t):
a) scutirea se acordã integral pentru clãdirile aflate în proprietatea persoanelor menționate la
alin. (1) lit. r), deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotã-parte din clãdiri
aparține unor terți, scutirea nu se acordã pentru cota-parte deținutã de acești terți;
b) scutirea se acordã pentru întreaga clãdire de domiciliu deținutã în comun cu soțul sau soția,
pentru clãdirile aflate în proprietatea persoanelor menționate la alin. (1) lit. s) și t). În situația în care
o cotã-parte din clãdirea de domiciliu aparține unor terți, scutirea nu se acordã pentru cota-parte
deținutã de acești terți;
(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clãdiri, stabilitã conform alin. (1) lit. t), se aplicã
începând cu data de 1 a lunii urmãtoare celei în care persoana depune documentele justificative.
(61) Prin excepție de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului/taxei pe clãdiri,
stabilitã conform alin. (1) lit. t) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care dețin un certificat
de handicap revizuibil, se acordã începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu
condiția ca acesta sã aibã continuitate și sã fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile.

ART.464 -Scutiri
(1) Nu se datoreazã impozit/taxã pe teren pentru:
a) terenurile aflate în proprietatea publicã sau privatã a statului ori a unitãților administrativteritoriale, cu excepția suprafețelor folosite pentru activitãți economice sau agrement;
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare
ori în folosințã, dupã caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru
activitatea proprie a acestora;
c) terenurile fundațiilor înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a
întreține, dezvolta și ajuta instituții de culturã naționalã, precum și de a susține acțiuni cu caracter
umanitar, social și cultural;

d) terenurile aparținând cultelor religioase recunoscute oficial și asociațiilor religioase, precum
și componentelor locale ale acestora, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activitãți
economice;
e) terenurile aparținând cimitirelor și crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unitãțile și instituțiile de învãțãmânt de stat, confesional sau particular,
autorizate sã funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția suprafețelor care sunt folosite
pentru activitãți economice care genereazã alte venituri decât cele din taxele de școlarizare,
servirea meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea acestora, precum și clãdirile
utilizate de cãtre creșe, astfel cum sunt definite și funcționeazã potrivit Legii nr. 263/2007, cu
modificãrile și completãrile ulterioare;
g) terenurile unitãților sanitare publice, cu excepția suprafețelor folosite pentru activitãți
economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigație, terenurile aferente
infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele și stațiile de pompare aferente
acestora, precum și terenurile aferente lucrãrilor de îmbunãtãțiri funciare, pe baza avizului privind
categoria de folosințã a terenului, emis de oficiile de cadastru și publicitate imobiliarã;
i) terenurile folosite pentru activitãțile de apãrare împotriva inundațiilor, gospodãrirea apelor,
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apã, cele folosite ca zone de
protecție definite în lege, precum și terenurile utilizate pentru exploatãrile din subsol, încadrate
astfel printr-o hotãrâre a consiliului local, în mãsura în care nu afecteazã folosirea suprafeței solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât
dureazã ameliorarea acestora;
k) terenurile care prin natura lor și nu prin destinația datã sunt improprii pentru agriculturã sau
silviculturã;
l) terenurile ocupate de autostrãzi, drumuri europene, drumuri naționale, drumuri principale
administrate de Compania Naționalã de Autostrãzi și Drumuri Naționale din România - S.A., zonele
de siguranțã a acestora, precum și terenurile ocupate de piste și terenurile din jurul pistelor
reprezentând zone de siguranțã;
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum și cele
ale metroului;
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele utilizate
de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat;
o) terenurile aferente capacitãților de producție care sunt în sectorul pentru apãrare cu
respectarea legislației în materia ajutorului de stat;
p) terenurile Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia Românã, în
calitate de fondator unic, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activitãți economice;
q) terenurile instituțiilor sau unitãților care funcționeazã sub coordonarea Ministerului Educației
și Cercetãrii Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția terenurilor care sunt
folosite pentru activitãți economice;
r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rãzboi, a vãduvelor de
rãzboi și a vãduvelor nerecãsãtorite ale veteranilor de rãzboi;
s) terenul aferent clãdirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevãzute la art. 1 și art. 5 alin. (1) - (3) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, și a persoanelor
fizice prevãzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicatã, cu modificãrile și

completãrile ulterioare; scutirea rãmâne valabilã și în cazul transferului proprietãții prin moștenire
cãtre copiii acestora, indiferent unde aceștia domiciliazã;
t) terenul aferent clãdirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu
handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate;
u) terenul aferent clãdirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevãzute la art. 2 lit. c) - f) și j) din Legea nr. 168/2020;
v) terenurile destinate serviciului de apostilã și supralegalizare, cele destinate depozitãrii și
administrãrii arhivei, precum și terenurile afectate funcționãrii Centrului Național de Administrare a
Registrelor Naționale Notariale;
w) suprafețele de fond forestier, altele decât cele proprietate publicã, pentru care nu se
reglementeazã procesul de producție lemnoasã, cele certificate, precum și cele cu arborete cu
vârsta de pânã la 20 de ani;
x) terenurile deținute sau utilizate de cãtre întreprinderile sociale de inserție;
y) terenurile aflate în proprietatea organizațiilor cetãțenilor aparținând minoritãților naționale
din România, cu statut de utilitate publicã, precum și cele închiriate, concesionate sau primite în
administrare ori în folosințã de acestea de la o instituție sau o autoritate publicã, cu excepția
terenurilor care sunt folosite pentru activitãți economice.
z) suprafețele construite ale terenurilor aferente clãdirilor clasate ca monumente istorice, de
arhitecturã sau arheologice, prevãzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de
proprietate sau de administrare, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activitãți
economice.
(2) Consiliile locale pot hotãrî sã acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren
datorate pentru:
a) terenul aferent clãdirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicatã, cu
modificãrile și completãrile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de
interes public;
b) terenul aferent clãdirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgențã a
Guvernului nr. 94/2000, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, pe durata pentru
care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
c) terenul aferent clãdirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgențã a
Guvernului nr. 83/1999, republicatã, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de
interes public;
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale
neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

de

cãtre

organizații

e) terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitãțile fãrã scop
lucrativ;
f) terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitãțile fãrã scop
lucrativ;
g) terenurile afectate de calamitãți naturale, pentru o perioadã de pânã la 5 ani inclusiv,
începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul.

h) terenurile aferente clãdirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004,
cu modificãrile și completãrile ulterioare;
i) terenurile, inclusiv zonele de protecție instituite, ocupate de clãdirile clasate ca monumente
istorice, de arhitecturã sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevãzute
la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activitãți economice;
j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale cãror venituri lunare sunt mai mici decât
salariul minim brut pe țarã ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social;
k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborãrii unor scheme
de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevãzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;
l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic
Național folosite pentru pãșunat;
m) terenurile persoanelor care domiciliazã și locuiesc efectiv în unele localitãți din Munții
Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunãrii", în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.
27/1996, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricții de utilizare;
o) terenul situat în extravilanul localitãților, pe o perioadã de 5 ani ulteriori celui în care
proprietarul efectueazã intabularea în cartea funciarã pe cheltuialã proprie;
p) suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric și protejate;
q) terenurile, situate în zonele de protecție ale monumentelor istorice și în zonele protejate;
r) suprafețele terenurilor afectate de cercetãrile arheologice, pe întreaga duratã a efectuãrii
cercetãrilor.
s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafețele neconstruite ale terenurilor
cu regim de monument istoric, în funcție de suprafața afectatã și de perioada punerii
monumentelor istorice la dispoziția publicului pentru vizitare, precum și instituțiilor specializate
pentru cercetare.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilitã conform alin. (2), se aplicã
începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor celui în care persoana depune documentele
justificative.
(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate
pentru prestarea de servicii turistice, pe o duratã de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate,
în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplicã în anul fiscal urmãtor celui în
care este îndeplinitã aceastã condiție.
(5) În cazul scutirilor prevãzute la alin. (1) lit. r), s) și t):
a) scutirea se acordã integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor prevãzute la
alin. (1) lit. r), deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotã-parte din teren
aparține unor terți, scutirea nu se acordã pentru cota-parte deținutã de acești terți;
b) scutirea se acordã pentru terenul aferent clãdirii de domiciliu aflate în proprietatea
persoanelor prevãzute la alin. (1) lit. s) și t), deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care
o cotã-parte din terenul respectiv aparține unor terți, scutirea nu se acordã pentru cota-parte
deținutã de acești terți.
(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilitã conform alin. (1) lit. t), se aplicã
începând cu data de 1 a lunii urmãtoare celei în care persoana depune documentele justificative.

(7) Prin excepție de la prevederile alineatului (6), scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren,
stabilitã conform alin. (1) lit. t) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care dețin un certificat
de handicap revizuibil, se acordã începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu
condiția ca acesta sã aibã continuitate și sã fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile.

ART. 469 - Scutiri
(1) Nu se datoreazã impozitul pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rãzboi,
vãduvelor de rãzboi sau vãduvelor nerecãsãtorite ale veteranilor de rãzboi, pentru un singur mijloc
de transport, la alegerea contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap
grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților
legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau
accentuat și 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 prevãzute la art.
1 și art. 5 alin. (1) - (3) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, și a persoanelor fizice prevãzute
la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicatã, cu modificãrile și completãrile
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rãmâne
valabilã și în cazul transferului mijlocului de transport prin moștenire cãtre copiii acestora;
d) *** ABROGAT***
e) navele fluviale de pasageri, bãrcile și luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu
domiciliul în Delta Dunãrii, Insula Mare a Brãilei și Insula Balta Ialomiței;
f) mijloacele de transport ale instituțiilor 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 localitãți, dacã tariful de transport este stabilit în condiții 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.
j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgențã;
k) mijloacele de transport ale instituțiilor sau unitãților care funcționeazã sub coordonarea
Ministerului Educației și Cercetãrii Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;
l) mijloacele de transport ale fundațiilor înființate prin testament constituite conform legii, cu
scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de culturã naționalã, precum și de a susține acțiuni
cu caracter umanitar, social și cultural;
m) mijloacele de transport ale organizațiilor care au ca unicã activitate acordarea gratuitã de
servicii sociale în unitãți specializate care asigurã gãzduire, îngrijire socialã și medicalã, asistențã,
ocrotire, activitãți de recuperare, reabilitare și reinserție socialã pentru copil, familie, persoane cu
handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;
n) autovehiculele acționate electric;

o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfã și care nu sunt utilizate în folosul
propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
p) mijloacele de transport deținute de cãtre organizațiile cetãțenilor aparținând minoritãților
naționale.
Consiliile locale pot hotãrî sã acorde 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 prevãzute la art.
3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificãrile și completãrile ulterioare,
pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate
efectiv în domeniul agricol, stabilitã conform alin. (2), se aplicã începând cu data de 1 ianuarie a
anului urmãtor celui în care persoana depune documentele justificative.
(4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care
domiciliazã în localitãțile precizate în:
a) Hotãrârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea
dezvoltãrii economico-sociale a unor localitãți din Munții Apuseni, cu modificãrile ulterioare;
b) Hotãrârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele
mãsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltãrii economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației
Biosferei "Delta Dunãrii", cu modificãrile ulterioare.
(5) Scutirile prevãzute la alin. (1) lit. a) - c) se acordã integral pentru un singur mijloc de
transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menționate la aceste litere,
deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotã-parte din dreptul de proprietate
asupra mijlocului de transport aparține unor terți, scutirea nu se acordã pentru cota-parte deținutã
de acești terți;
(6) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilitã conform alin. (1) lit. b),
se aplicã începând cu data de 1 a lunii urmãtoare celei în care persoana depune documentele
justificative.
(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de
transport stabilitã conform alin. (1) lit. b) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care dețin un
certificat de handicap revizuibil, se acordã începând cu data emiterii noului certificat de handicap,
cu condiția ca acesta sã aibã continuitate și sã fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de
zile.
ART. 476 - Scutiri
(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor
urmãtoarele:
a) certificatele, avizele și autorizațiile ai cãror beneficiari sunt veterani de rãzboi, vãduve de
rãzboi sau vãduve nerecãsãtorite ale veteranilor de rãzboi;
b) certificatele, avizele și autorizațiile ai cãror beneficiari sunt persoanele prevãzute la art. 1 al
Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificãrile și completãrile ulterioare, și a persoanelor

fizice prevãzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobatã cu modificãri și
completãri prin Legea nr. 189/2000, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
c) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lãcașuri de cult sau construcțiianexã;
d) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau
reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lucrãrile de interes public
național, județean sau local;
f) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacã beneficiarul construcției este o
instituție publicã;
g) autorizațiile de construire pentru autostrãzile și cãile ferate atribuite prin concesionare,
conform legii;
h) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacã beneficiarul construcției este o
instituție sau o unitate care funcționeazã sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetãrii
Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacã beneficiarul construcției este o
fundație înființatã prin testament, constituitã conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și
ajuta instituții de culturã naționalã, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și
cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacã beneficiarul construcției este o
organizație care are ca unicã activitate acordarea gratuitã de servicii sociale în unitãți specializate
care asigurã gãzduire, îngrijire socialã și medicalã, asistențã, ocrotire, activitãți de recuperare,
reabilitare și reinserție socialã pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice,
precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizație de construire, în cazul unei calamitãți naturale. (2)
Consiliile locale pot hotãrî sã acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor,
avizelor și autorizațiilor pentru:
a) lucrãri de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a
monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicatã, cu modificãrile ulterioare, datorate de proprietarii persoane
fizice care realizeazã, integral sau parțial, aceste lucrãri pe cheltuialã proprie;
b) lucrãri destinate pãstrãrii integritãții fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor
istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicatã, cu modificãrile ulterioare, finanțate de
proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice, în concordanțã cu
reglementãrile cuprinse în documentațiile de urbanism întocmite potrivit legii;
c) lucrãri executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind mãsuri pentru
reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicatã, cu modificãrile și completãrile
ulterioare;
d) lucrãri executate în zone de regenerare urbanã, delimitate în condițiile Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificãrile și completãrile ulterioare, lucrãri în
care se desfãșoarã operațiuni de regenerare urbanã coordonate de administrația localã, în
perioada derulãrii operațiunilor respective.
ART. 479 - Scutiri

(1) Taxa pentru serviciile de reclamã și publicitate și taxa pentru afișaj în scop de reclamã și
publicitate nu se aplicã instituțiilor publice, cu excepția cazurilor când acestea fac reclamã unor
activitãți economice.
(2) Taxa prevãzutã în prezentul articol, denumitã în continuare taxa pentru afișaj în scop de
reclamã și publicitate, nu se aplicã unei persoane care închiriazã panoul, afișajul sau structura de
afișaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevãzutã la art. 477 fiind plãtitã de aceastã ultimã
persoanã.
(3) Taxa pentru afișaj în scop de reclamã și publicitate nu se datoreazã pentru afișele, panourile
sau alte mijloace de reclamã și publicitate amplasate în interiorul clãdirilor.
(4) Taxa pentru afișaj în scop de reclamã și publicitate nu se aplicã pentru panourile de
identificare a instalațiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulație, precum și alte
informații de utilitate publicã și educaționale.
(5) Nu se datoreazã taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamã și publicitate pentru afișajul
efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcția lor, realizãrii de reclamã
și publicitate.

EXCEPTII:
Persoanele fizice ce desfasoara activitati economice in locuinte mixte si detin contract de
salubrizare dar nu locuiesc in acea cladire sunt scutite de la plata taxei de gunoi/persoana fizica.
Acestia trebuie sa depuna urmatoarele documente:
- raport de evaluare a cladirii
- acte de proprietate
- copie certificat de inregistrare eliberat de Registrul Comertului
- copie CI proprietar
- declaratie pe propria raspundere
- copie contract de salubrizare.
Nu sunt obligate la plata taxei speciale de colectare si transport a deseurilor menajere
urmatoarele categorii de persoane :
- persoanele care locuiesc in afara Romanei, acestea au obligatia de a prezenta orice dovada care sa
ateste acest lucru ( contract de munca, viza de flotant din tara respectiva, adeverinta angajator, etc. )
- persoanele fizice ce primesc mostenire parte dintr-un imobil sau anexa/e, nu au domiciliul in
comuna Stalpeni, nu au chiriasi, platesc o taxa speciala de gunoi de 40 lei/an si prezinta document
justificativ de plata a taxei de gunoi menajer la domiciliul acestuia.
- persoanele aflate in regim medical pentru o perioada mai mare de 90 de zile calendaristice consecutiv
si prezinta documente justificative (azil, internat medical) sunt scutite de la taxele speciale de iluminat, PSI
si salubrizare.
- persoanele ce isi schimba domiciliul au obligatia de a depune o declaratie insotita de copia CI .
Scutirile de la plata impozitului/taxei pe cladiri/teren, a mijloacelor de transport, se aplica incepand
cu data de 01 ianuarie 2022 persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31
decembrie 2021 si care sunt depuse la registratura primariei pana la data de 31 martie 2022.
Consiliul Local Stalpeni propune ca taxa speciala de colectare, depozitare si transport deseuri
menajere sa nu se aplice, urmatoarelor categorii de persoane:
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.

Pentru cladirile aflate in stare avansata de degradare, stare de paragina sau alte situatii de
asemenea natura, in baza unui PV de constatare intocmit de Comisia de Inspectie fiscala a unitatii si
cu avizul conducerii unitatii, acestea sunt scutite de la plata taxei de gunoi, iluminat si Psi. Mentionam
ca acest proces verbal de constatare nu tine loc de PV de demolare, acesta trebuie obtinut de la
compartimentul de specialitate Urbanism.
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