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HOT}RÂREA nr.39 din 15 mai 2019 privind aprobarea principalilor
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investi[ii @@Extindere
Ambulatoriu, spitalizare de zi \i bloc operator de la Spitalul Jude[ean de
Urgen[] Zal]u, jude[ul S]laj@@.
HOT}RÂREA nr.40 din 15 mai 2019 privind aprobarea acordului de
parteneriat între Jude[ul S]laj \i Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism Prahova
în vederea organiz]rii \i desf]\ur]rii ac[iunii MICHELIN Velotur S]laj 2019.
HOT}RÂREA nr.41 din 15 mai 2019 privind solicitarea trecerii unui
imobil din domeniul public al Ora\ului |imleu - Silvaniei \i administrarea
Consiliului Local al Ora\ului |imleu - Silvaniei, în domeniul public al
Jude[ului S]laj \i administrarea Consiliului Jude[ean S]laj.
HOT}RÂREA nr.42 din 15 mai 2019 privind acceptarea ofertei de dona[ie
a unor imobile.
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HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
PLOPI|

HOT}RÂREA NR.26 din 23 aprilie 2019 privind adoptarea bugetului 6
local al comunei Plopi\, pe anul 2019.
HOT}RÂREA nr.27 din 23 aprilie 2019 privind valorile impozabile, 11
impozitele \i taxele locale \i alte taxe asimilate acestora, precum \i amenzile
aplicabile în comuna Plopi\ în anul 2020.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.39
din 15 mai 2019
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investi[ii
@@Extindere Ambulatoriu, spitalizare de zi \i bloc operator de la
Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u, jude[ul S]laj@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] extraordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 6337 din 13.05.2019 a Pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 6338 din 13.05.2019 al Direc[iei economice \i Direc[iei dezvoltare \i investi[ii;
- prevederile art. 8 alin.1 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare \i con[inutul-cadru al documenta[iilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi[ii finan[ate din fonduri publice;
- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) \i ale alin. (3) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Aprob] indicatorii tehnico-economici rezulta[i din Studiul de fezabilitate, completat cu elementele specifice din
documenta[ia de avizare a lucr]rilor de interven[ii, pentru obiectivul de investi[ii @@Extindere Ambulatoriu, spitalizare de zi \i
bloc operator de la Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u, jude[ul S]laj@@, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii;
- Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii;
- Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.39
din 15 mai 2019

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investi[ie
@@Extindere Ambulatoriu, spitalizare de zi \i bloc operator de la Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u, jude[ul S]laj @@
l. Valoarea (INV), inclusiv TVA:
- Construc[ii montaj (C+M): 30.262.091,20 lei
- Echipamente \i dot]ri: 41.884.041,65 lei
ll. Durata estimat] de execu[ie: - 24 luni
III. Capacit][i (în unit][i fizice \i valorice)
Sc zona A = 225,66 mp; Sd zona A = 2940,31 mp
Sc zona B = 451,72 mp; Sd zona B = 2038,19 mp
Su zona A+B = 4172,15 mp
Sc zona A+B = 677,38 mp
Sd zona A+B = 4978,50 mp
H max. extindere: +14,35 fa[] de cota 0,00
Total situa[ie propus]:
- 44 paturi (pentru spitalizarea de zi medical], oncologic] \i chirurgical]) - copii \i adul[i;
- Bloc operator cu 10 s]li de opera[ie;
- Compartiment de îngrijiri la domiciliu
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- Sta[ie de sterilizare central] \i zona administrativ] aferent].
Circula[ii mecanice verticale: 3 ascensoare (transport persoane)
2 montecharge-uri (murdar / curat : bloc operator - sterilizare)
1 platform] elevatoare (pentru scaun rulant).

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.40
din 15 mai 2019
privind aprobarea acordului de parteneriat între Jude[ul S]laj \i Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism
Prahova în vederea organiz]rii \i desf]\ur]rii ac[iunii MICHELIN Velotur S]laj 2019
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] extraordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 6285 din 10.05.2019 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 6284 din 10.05.2019 al Direc[iei economice \i Direc[iei dezvoltare \i investi[ii;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) \i alin. (6) lit. a din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Aprob] participarea Jude[ului S]laj, în parteneriat cu Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism Prahova, la organizarea \i
desf]\urarea ac[iunii MICHELIN Velotur S]laj 2019, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2 Aprob] contribu[ia Jude[ului S]laj în cuantum de 15.000 lei, pentru fondul de premiere al concursului.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia economic] \i Direc[iei dezvoltare \i investi[ii.
Art.4 Prezenta hot]rare se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii;
- Direc[ia economic];
- Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism Prahova.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.40
din 15 mai 2019

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
Nr…din……………2019

ROMÂNIA
ASOCIA{IA DE CICLISM
PRAHOVA
Nr…….din…………..2019
ACORD DE PARTENERIAT
în vederea organiz]rii \i desf]\ur]rii ac[iunii de promovare
MICHELIN Velotur S]laj 2019

ART. 1. P}R{ILE
1. Jude[ul S]laj, cu sediul în Municipiul Zal]u, P-[a 1 Decembrie 1918, nr.12, telefon 0260-614120, fax 0260-661097, cod fiscal nr.
4494764, cont cerere de rambursare nr. RO08TREZ24A800130203030X, deschis la Trezoreria Municipiului Zal]u, reprezentat prin Pre\edintele
Consiliului Jude[ean S]laj - Tiberiu Marc, \i
2. Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism Prahova, cu sediul în localitatea Ploie\ti, Str. Pielari, Nr.5, jude[ul Prahova, telefon 0722-783065, C.U.I.
nr. 14768603, cont nr. RO07BTRL03001205U44939XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentat prin Secretar - Alexandru Ciocan,
În baza Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr. 40 din 15 mai 2019, au convenit încheierea prezentului acord:
ART. 2. OBIECT |I SCOP
Obiectul prezentului acord îl constituie participarea p]r[ilor la organizarea \i desf]\urarea în comun, a ac[iunii Michelin Velotur S]laj în cadrul
Road Grand Tour 2019, cu scopul de a promova Jude[ul S]laj prin punerea în valoare a obiectivului turistic Castrul Roman Porolissum precum
\i a drumurilor jude[ene administrate de c]tre Consiliul Jude[ean S]laj, incluzând totodat] con\tientizarea participan[ilor la trafic asupra regulilor
de circula[ie rutier] \i stimularea cet][enilor pentru utilizarea bicicletei în deplas]rile din mediul urban \i peri-urban.
ART. 3. DURATA
Prezentul acord intr] în vigoare la data semn]rii lui \i produce efecte pân] la finalizarea ac[iunii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2019
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ART. 4. PLAN DE ACTIVIT}{I |I RESPONSABILIT}{I ÎN ORGANIZAREA |I DESF}|URAREA AC{IUNII
Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism Prahova, prin sponsorizarea Michelin S.A. organizeaz], promoveaz] \i implementeaz] toate activit][ile
aferente concursurilor de ciclism de \osea descrise în detaliu pe site-ul general Road Grand Tour 2019: https://www.roadgrandtour.ro/cursa/2019michelin-velotur-salaj.
Jude[ul S]laj particip] în cadrul parteneriatului prin alocarea fondului de premiere aferent categoriilor de vârst] \i sex dup] cum urmeaz]:
TURA LUNG}: OPEN MASCULIN EXPERTI, OPEN MASCULIN AMATORI, OPEN FEMININ EXPERTI \i AMATORI
EXPER{I: M<18,M+19, F<18,F+19
AMATORI: M<18, M19-29, M30-39, M40-49, M50-59, M60+, F<18, F19-29, F30-39, F40-49, F50-59, F60+
TURA SCURT}: OPEN MASCULIN AMATORI, OPEN FEMININ AMATORI
AMATORI: M<18, M19-29, M30-39, M40-49, M50-59, M60+, F<18, F19-29, F30-39, F40-49, F50-59, F60+
Se va acorda un fond de premiere special, distinct, pentru primii 5 sportivi s]l]jeni.
Fondul total de premiere pus la dispozi[ie din bugetul propriu al Jude[ului S]laj este în cuantum de maxim 15.000 lei, sumele ce revin pe
categorii de varst] sau sex fiind stabilite în func[ie de sportivii care vor participa efectiv la concurs. Sumele nealocate pe motivul lipsei sportivilor
pe categorie, vor fi returnate autorit][ii în bugetul jude[ului.
ART.5. MODALIT}{I DE DECONT
Pentru decontarea cheltuielilor efectuate din contribu[ia Jude[ului S]laj, cererea va fi înso[it] de documente care atest] angajarea cheltuielii
(Tabel nominal cu numele \i prenumele premiatului, copie de C.I.).
Documentele care atest] cheltuielile efectuate în cursul unei luni, se vor depune pân] cel târziu la data de 10 a lunii urm]toare celei în care au
fost efectuate, iar decontarea se va realiza în termen de cel mult 10 de zile de la depunere.
În cazul în care documentele pentru justificarea cheltuielilor efectuate nu se depun în termenul stabilit sau în format complet, suma solicitat]
nu va putea fi acordat] sau decontat], pân] la depunerea complet] a documenta[iei aferente.
ART. 6. DISPOZI{II FINALE
(1) Orice modificare a prezentului se face cu acordul scris al p]r[ilor.
(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în leg]tur] cu el, pe care p]r[ile nu le pot solu[iona pe cale amiabil], vor fi
solu[ionate de instan[ele competente.
(3) Prezentul acord este guvernat de legea român].
Întocmit în num]r de 3 exemplare, azi ___________, în limba român], câte unul pentru fiecare parte.
JUDE{UL S}LAJ
Pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj,
Tiberiu MARC

ASOCIA{IA JUDE{EAN} DE CICLISM PRAHOVA
Secretar: Alexandru Ciocan

Director Executiv,
Leontina-Lucica MARU|CA
Director Executiv,
Ioana-Lavinia GHILEA
Vizat juridic,

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.41
din 15 mai 2019
privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Ora\ului |imleu - Silvaniei \i
administrarea Consiliului Local al Ora\ului |imleu - Silvaniei, în domeniul public al Jude[ului
S]laj \i administrarea Consiliului Jude[ean S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] extraordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr.6268 din 10.05.2019 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr.6270 din 10.05.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- art. 9 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se solicit] trecerea, din domeniul public al Ora\ului |imleu - Silvaniei \i administrarea Consiliului Local al
Ora\ului |imleu - Silvaniei, în domeniul public al Jude[ului S]laj \i administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, a imobilului
compus din teren \i construc[ii, înscris în C.F. nr.55042 |imleu- Silvaniei, identificat în anexa, parte din prezenta hot]râre \i
declararea acestuia din bun de interes public local în bun de interes public jude[ean.

4

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia juridic] \i administra[ie local] - Serviciul
administrarea domeniului public \i privat al jude[ului.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Primarul Ora\ului |imleu - Silvaniei.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.41
din 15 mai 2019

Nr.

crt.
1.

Denumirea bunului
Cl]dire

Elemente de identificare
Loc. |imleu- Silvaniei,

Str. Salcâmului nr.17/A, jude[ul S]laj Suprafa[a construit] la
sol – 304 mp;

2.

Cl]dire anex]

Suprafa[a construit] la sol – 53 mp;

3.

Teren aferent

Suprafa[a – 1.189 mp;

Situa[ia juridic] actual]
CF nr. 55042,

nr.cadastral 55042-C1

CF nr. 55042,

nr.cadastral 55042-C2
CF nr. 55042,

nr.cadastral 55042

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.42
din 15 mai 2019
privind acceptarea ofertei de dona[ie a unor imobile
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] extaordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 6276 din 10.05.2019 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 6277 din 10.05.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- art. 863, art. 1011-1014 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. c) \i d), alin. (5) lit. a) pct. 4 \i art. 121 din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. (1). Se accept] oferta de dona[ie a unor imobile - terenuri, având datele de identificare prev]zute în anexa, parte
integrant] din prezenta hot]râre, fomulat] de doamna Pop Ioana-Manuela, cu domiciliul în municipiul Dej, strada C]t]lina
Varga nr.34.
(2). La data semn]rii contractului de dona[ie, bunurile imobile prev]zute la alin. (1) intr] în patrimoniul public al
Jude[ului S]laj, prin voin[a dispun]torului, iar valoarea acestora se va înregistra în eviden[ele contabile.
Art.2. Se împuternice\te Pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj s] semneze contractul de dona[ie încheiat în form]
autentic].
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia juridic] \i administra[ie local].
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
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- Direc[ia economic];
- Doamna Pop Ioana-Manuela.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.42
din 15 mai 2019

Nr.crt.
1.

Denumirea bunului
Teren

Elemente de identificare

Situa[ia juridic] actual]

Ora\ul Cehu - Silvaniei,
Str. No[igului f]r] num]r, loc numit @@Repaskert@@, jude[ul
S]laj;

CF nr.52276
Nr.cadastral 52276

Suprafa[a – 900 mp;

2.

Teren

Ora\ul Cehu - Silvaniei,
Str. Câmpului nr.8/A, jude[ul S]laj;
Suprafa[a – 1.603 mp;

CF nr. 50296,
nr.cadastral 50296

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOPI|
HOT}RÂREA NR.26
din 23 aprilie 2019
privind adoptarea bugetului local al comunei Plopi\, pe anul 2019
Consiliul Local al Comunei Plopi\, jude[ul S]laj;
Av`nd 'n vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei, nr.1703 din 22.04.2019;
- raportul compartimentului de specialitate privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, înregistrat sub num]rul 1702
din 22.04.2019;
- prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
- Art 50 din Legea nr.273 / 2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Adresa nr.SJG-STZ-1191/ 19.03.2019 a AJFP S]laj privind repartizarea prin Deciziile sefului AJFP Salaj, pentru bugetul
pe anul 2019 \i estim]ri pe anii 2020-2022;
- Adresa AJFP S]laj nr.SJG-STZ-1450/08.04.2019 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat pe anul 2019;
- Adresa CJ S]laj nr.5194/16.04.2019 privind repartizarea pe UAT-uri a cotei de 17,25% din impozitul pe venit si din
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
V]z`nd prevederile art.45 (2) lit.a) din Legea nr.215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
"n temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] bugetul local, pe anul 2019 'n sum] de 4 954 000 lei la partea de venituri \i 5 065 000 lei la partea de
cheltuieli, din care:
- sec[iunea de func[ionare în suma de 4 170 000 lei la partea de venituri \i suma de 4 170 000 lei la partea de cheltuieli;
- sec[iunea de dezvoltare la partea de venituri suma de 784 000 lei \i suma de 895 000 lei la partea de cheltuieli.
Art.2. Veniturile de 4 954 000 lei provin din:
a) impozite \i taxe pe proprietate: 308 000 lei, din care:
- impozite pe cl]diri:104000 lei;
- impozit teren : 194000 lei;
- taxe judiciare de timbru : 10000 lei;
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b) taxe pentru utilizarea bunurilor: 140 000 lei, din care:
- taxe mijloace de transport: 140 000 lei;
c) impozite si taxe fiscale : 10 010 lei ;
d) venituri nefiscale: 512 000 lei, din care:
- venituri din proprietate : 2 000 lei;
- venituri de prestari de servicii si alte activitati: 55 000 lei;
- diverse venituri: 400 000 lei;
- venituri din amenzi:55 000 lei ;
- varsaminte din SF pentru finantarea SD: -100 000 lei;
- varsaminte din SF: 100 000 lei;
e) subventii de la bugetul de stat: 547 000 lei ;
f) cote si sume defalcate: 597 000 lei, din care:
- cote defalcate din impozitul pe venit : 256 000 lei ;
- sume alocate din cotele defalcate: 241 000 lei ;
- sume repartizate din Fondul la dispozi[ia CJ: 100 000 lei.
g) sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate: 208 690 lei, din care :
- sume pentru cheltuieli materiale unitati de invatamant : 143 780 lei ;
- ajutor pentru înc]lzirea locuin[ei: 24 650 lei ;
- tichete sociale: 13 000 lei.
- drepturi pentru copii cu cerin[e educa[ionale speciale:27 260 lei.
h) sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale : 2 300 000 lei;
j) sume din TVA pentru drumuri: 119 800 lei;
k) impozit pe venit: 2 500 lei .
l) sume FEN postaderare în contul pl][ilor efectuate:89 000 lei.
m)sume primite de la UE în contul pl][ilor efectuate/prefinan[]ri: 120 000 lei;
Art.3. Cheltuielile pentru anul 2019 se stabilesc in suma de 5 065 000 lei repartizate pe capitole, dup] cum urmeaz]:
- cheltuieli administratie: 995 000 lei, din care:
- chelt. de personal: 670 000 lei;
- chelt materiale: 220 000 lei;
- investitii: 105 000 lei;
- cheltuieli de personal ordine public] \i siguran[] :120 000 lei;
- cheltuieli de personal s]n]tate: 70 000;
- unitati de invatamant :249 040 lei, din care:
- cheltuieli de personal: 10 000 lei;
- chelt materiale: 143 780 lei;
- tichete sociale: 13 000 lei;
- drepturi C.E.S. : 27 260 lei;
- burse: 50 000 lei;
- investitii: 5 000 lei;
- cultura: 314 000 lei,din care:
- chelt de pers.:57 000 lei;
- investi[ii: 257 000 lei
- asisten[] social]: 1 851 650 lei, din care:
- chelt de personal-asistenti personali: 1 260 000 lei;
- indemniza[ii de handicap : 200 000 lei;
- centre de zi cheltuieli de personal 180 000 lei,
- cheltuieli materiale 50 000 lei;
- înc]lzire ajut. Social-L.416 /2001: 24 650 lei;
- înc]lzire lemne populatie: 2 000 lei;
- ajutoare de inmormantare si ajutoare de urgenta 5 000 lei;
- cheltuieli de personal centru medico-social: 116 000 lei;
- bunuri si servicii centru medico-social: 3 000 lei;
- investi[ii centru medico-social: 11 000 lei;
- gospod]rire comunal] si locuin[e: 351 000 lei, din care:
- cheltuieli de personal:115 000 lei;
- cheltuieli materiale : 171 000 lei;
- investi[ii:65 000 lei;
- protec[ia mediului: 80 000;
- investi[ii : 80 000 lei;
- silvicultura : 200 000 lei;
- cheltuieli materiale: 200 000 lei;
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- drumuri: 711 310 lei, din care:
- cheltuieli materiale :339 310 lei;
- cheltuieli de dezvoltare si investi[ii : 372 000 lei.
- turism: 123 000 lei;
- cheltuieli de personal: 100 000 lei;
- cheltuieli materiale : 23 000 lei.
Art.4. Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 cu finan[are par[ial] sau integral] de la bugetul local
repartizate pentru bugetul local, conform Anexei nr. 1, parte din prezenta hotarare.
Art.5. Se aprob] acoperirea golului temporar de cas] din excedentul bugetului local în sum] de 111 000 lei pe sec[iunea
de dezvoltare.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei \i contabilul Prim]riei comunei Plopi\.
Art.7. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institutia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Consiliul Judetean S]laj;
- Finan[ele Publice;
- Trezoreria |imleu-Silvaniei;
- Contabilitatea Primariei Comunei Plopi\;
- Primarul Comunei Plopi\;
- Publicat pe site-ul Prim]riei comunei Plopi\;
- Dosar hotarari CL.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Lup]u Dumitru

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Pop Ovidiu - Adrian
Anex]
la Hot]r`rea nr.26
din 23 aprilie 2019

LIST}
a obiectivelor de investi[ii pe anul 2019 cu finan[are par[ial] sau integral] de la bugetul local repartizate pentru
BUGETUL LOCAL - mii lei

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivului

Valoarea

Influen[]

totala

Cheltuieli din
total surse de
finantare

Finantate din:
bugetul local

Credite

bancare
interne

Credite

externe

Alte surse

constitutitui
te poteivit

Venituri
proprii

capacitati

Termen PIF

legii
0

1

2

3

4

5

6

TOTAL din care:

895,00

895,00

895,00

A

Lucrari in continuare

890,00

890,00

890,00

B

Lucrari noi

5,00

5,00

5,00

C

Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de
investitii

Din TOTAL desfasurat potrivit clasificatiei,
pe capitole bugetare

Cap. 51.02.01.03 @@Autorit][i executive @@

105,00

TOTAL din care:

105,00

105,00

30,00

30,00

75,00

75,00

Lucrari in continuare
A

-Îmbun]t][irea infrastructurii educa[ionale-|coala
Gimnazial] Plopi\

-Reconstruc[ie |coala Gimnazial] Iaz
Lucrari noi

30,00

75,00

8

7

8

9

10

11

B

Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii
din care:

1Achizitii de bunuri, dotari independente si alte
cheltuieli de investitii.

2.Consolidari pentru punerea in siguranta a fondului

constituit existent potrivit Ordonantei guvernului nr.
20/1994 aprobate prin Legea nr. 82/1995
C

Cap. 65.02.03.01 @@Înv][]mânt pre\colar@@

5,00

5,00

5,00

TOTAL din care:
A

Lucrarii in continuare

Lucrari noi

B

-Lucr]ri de împrejmuire la Gr]dini[a cu program normal

5,00

Iaz

5,00

Achizitii de bunuri si alte
cheltuieli de investitii

C

din care:

1Achizitii de bunuri, dotari independente si alte cheltuieli de
investitii.

2.Consolidari pentru punerea in siguranta a fondului

constituit existent potrivit Ordonantei guvernului nr. 20/1994
aprobate prin Legea nr. 82/1995

Cap. 67.02.50 @@Alte servicii în domeniile culturii,
recreeri \i religiei @@

257,00

257,00

257,00

257,00

257,00

257,00

TOTAL din care:
A

Lucrarii in continuare

-Construire \i dotare cas] pentru servicii funerare
cu spa[ii tehnice aferente premerg]toare
ceremoniei funerare în localitatea Plopi\

Lucrari noi
Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii
B

din care:

1Achizitii de bunuri, dotari independente si alte
cheltuieli de investitii.
-

2.Consolidari pentru punerea in siguranta a fondului

constituit existent potrivit Ordonantei guvernului nr.
20/1994 aprobate prin Legea nr. 82/1995
C

9

5,00

Cap. 68.50.50 @@ Alte cheltuieli în domeniul asisten[ei

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

sociale@@
TOTAL din care:
A

Lucrari in continuare

Calitate si echitate în servicii integrate medicosociale

(56.25.03)

Lucrari noi
Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii
B
din care:
C

1Achizitii de bunuri, dotari independente si alte
cheltuieli de investitii.

2.Consolidari pentru punerea in siguranta a fondului

constituit existent potrivit Ordonantei guvernului nr.
20/1994 aprobate prin Legea nr. 82/1995

Cap. 70.02.05.01 @@ Alimentare cu ap] @@

65,00

65,00

65,00

TOTAL din care:
A

Lucrari in continuare
-Alimentare cu ap] potabil] a localit][ii Plopi\

65,00

65,00

65,00

Lucrari noi
B

Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii
din care:

1Achizitii de bunuri, dotari independente si alte cheltuieli de investitii.
-

2.Consolidari pentru punerea in siguranta a fondului constituit existent
potrivit Ordonantei guvernului nr. 20/1994 aprobate prin Legea nr. 82/1995
C

Cap. 74.02.06 @@ Canalizarea si tratarea apelor reziduale

80,00

TOTAL din care:

80,00

80,00

Lucrari in continuare
A

- Canalizare menajer] si sta[ie de epurare în localitatea Plopi\
80,00
Lucrari noi

B

10

80,00

80,00

Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii
din care:

1Achizitii de bunuri, dotari independente si alte cheltuieli de investitii.
-

2.Consolidari pentru punerea in siguranta a fondului constituit existent
C

potrivit Ordonantei guvernului nr. 20/1994 aprobate prin Legea nr. 82/1995

Cap.84.02.03.01@@ Drumuri \i poduri@@

372,00

372,00

372,00

122,00

122,00

122,00

220,00

220,00

220,00

20,00

20,00

20,00

10,00

10,00

TOTAL din care:
Lucrari in continuare

-Modernizare strada Moghioru[a în loc Plopi\
A

-Modernizare drumuri de interes local în Comuna
Plopi\

-Intocmire documenta[ie cadastral] pentru
str]zi/drumuri din Comuna Plopi\

Modernizare artere rutiere în loc Plopi\ \i Iaz

Lucrari noi

Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii din

10,00

care:

1Achizitii de bunuri, dotari independente si alte
B

cheltuieli de investitii.

- 2.Consolidari pentru punerea in siguranta a fondului
constituit existent potrivit Ordonantei guvernului nr.
20/1994 aprobate prin Legea nr. 82/1995

C

Cofirmam pe proprie raspundere ca obiectivele de mai sus se incadreaza atat ca obiective cat si surse in Lista investitiilor aprobata ca anexa la
HCL 26/23.04.2019
PRIMAR
CONTABIL
CRISTE NICOLAE
BODE PAULA ANA-MARIA

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOPI|
HOT}RÂREA nr.27
din 23 aprilie 2019
privind valorile impozabile, impozitele \i taxele locale \i alte taxe asimilate acestora,
precum \i amenzile aplicabile în comuna Plopi\ în anul 2020
Consiliul Local al Comunei Plopi\, jude[ul S]laj;
Luând act de:
- referatul Compartimentului Impozite \i Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub
nr.1693/22.04.2019;
- expunerea de motive a primarului comunei, în calitate de ini[iator, nr.1691 din 22.04.2019;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
Având în vedere prevederile Titlului IX privind impozitele \i taxele locale din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal,
modificat] \i completat];
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- Luând în considerare prevederile Legii nr.215/2001 a administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.27, art.36 alin (2) lit b), alin (4) lit.c) \i al prevederilor art. 45alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001
a administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] valorile impozabile, impozitele \i taxele locale \i alte taxe asimilate acestora, precum \i amenzile
aplicabile în comuna Plopi\, începând cu anul 2020, astfel cum sunt prezentate în anexa la prezenta hot]râre.
Art.2. Impozitul pentru cl]dirile reziden[iale \i cl]dirile anex], proprietatea persoanelor fizice, se determin] prin aplicarea
cotei de 0,2 % asupra valorii impozabile a cl]dirii.
Art.3. Impozitul pentru cl]dirile nereziden[iale, proprietatea persoanelor fizice, se determin] prin aplicarea cotei de 0,5 %
asupra valorii impozabile a cl]dirii.
Art.4. Impozitul/taxa pentru cl]dirile reziden[iale aflate în proprietatea sau de[inute de persoanele juridice, se determin]
prin aplicarea cotei de 0,2 % asupra valorii impozabile a cl]dirii.
Art.5. Impozitul/taxa pentru cl]dirile nereziden[iale aflate în proprietatea sau de[inute de persoanele juridice, se determin]
prin aplicarea cotei de 1 % asupra valorii impozabile a cl]dirii.
Art.6. În cazul unui autovehicul de transport de marf], combina[ii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier
de transport marf], cu mas] total] autorizat] egal] sau mai mare de 12 t, remorci, a unei semiremorci sau rulote care nu fac
parte dintr-o combina[ie de autovehicule \i mijloace de transport pe ap], nu se aplic] cot] adi[ional] fa[] de nivelurile
maxime stabilite la art.470, alin.5 \i 7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
Art.7.(1) Impozitul/taxa pe cl]diri, impozitul/taxa pe teren \i impozitul pe mijloacele de transport sunt crean[e fiscale
anuale, care se pl]tesc în dou] rate egale, pân] la 31 martie \i 30 septembrie, inclusiv.
(2) Pentru neplata la termenele enun[ate la alin. (1), contribuabilii datoreaz] major]ri de întârziere stabilite potrivit
reglement]rilor legale în vigoare.
Art.8. În cazul contribuabililor persoane fizice \i juridice, pentru plata cu anticipa[ie pân] la data de 31.03.2020 a impozitului
pe cl]diri, a impozitului pe teren \i a impozitului pe mijloacele de transport, se acord] o bonifica[ie în cuantum de 10%.
Art.9. Se aprob] indexarea impozitelor \i taxelor locale prev]zute în prezenta hot]râre cu indicele de infla[ie aferent
anului 2018, în procent de 4,6 %.
Art.10. Prezenta hot]râre intr] în vigoare începând cu data de 01.01.2020.
Art.11. La data intr]rii în vigoare a prezentei, se abrog] orice prevedere contrar].
Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei Plopi\ \i Compartimentul
Impozite \i Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.13. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei Plopi\;
- MO al Jude[ului S]laj;
- Dosar hot]râri;
- Compartiment impozite \i taxe locale;
- publicare pe site-ul prim]riei.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Lup]u Dumitru

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Pop Ovidiu - Adrian
Anex]
la Hot]r`rea nr.27
din 23 aprilie 2019

TABLOU
cuprinz`nd valorile impozabile, impozitele \i taxele locale, alte taxe asimilate acestora,
precum \i amenzile aplicabile incep`nd cu anul fiscal 2020
CAPITOLUL I - CODUL FISCAL TITLUL IX @@IMPOZITE |I TAXE LOCALE@@
CAPITOLUL II
IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI

A. CLADIRILE REZIDENTIALE SI CLADIRILE-ANEXA PENTRU PERSOANE FIZICE LEGEA 227/2015 ART. 457 ALIN. 1): 0,1% ASUPRA VALORII IMPOZABILE A CLADIRII
VALORILE IMPOZABILE
ART.457 ALIN.2

PE METRU PATRAT DE SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA LA CLADIRI,
VALOAREA IMPOZABILA

TIPUL CLADIRII

LEI/M2
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Cu instalatii de apa,canalizar, electrice si

Fara instalatii de apa,canalizare,electrice

incalzire(conditii cumulative)

sau incalzire

A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exterior din caramida arsa sau din orice alte

1.000

600

B.Cladire cu peretii exteriori din lemn,din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci

300

200

C.Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exterior din caramida arsa sau din

200

175

125

75

E.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasatela subsol, demisol

75%din suma care s-ar aplica cladirii

75% din suma care s-ar aplica cladirii

F.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la

50% din suma care s-ar aplica cladirii

50% din suma care s-ar aplica cladirii

material rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

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

si/sau la mansard, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazutela lit.A-D
demisol si/sau la mansard, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

ART. 457.
(3) "n cazul unei cladiri care are peretii exterior din material diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se se identifica in tabelul
prevazut la art.457 alin 2 valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare materialului cu ponderea cea mai mare.
(4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusive ale balcoanelor,
logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, ale scarilor si teraselor neacoperite.
(5) Daca dimensiunile exterioareale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior atunci suprafata construita desfasurata a cladirii
se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coefficient de transformare de 1,4
(6) Valoarea impzabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii
determinate conform alin. 2-5 cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul urmator:
Zona in cadrul localitatii

Rangul localitatii
0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

Comuna Plopi\ este localitate de rangul IV si se aplica coeficientii aferenti rangului localitatii, respective rangul IV, iar Iaz \i Fagetu sunt
localitati de rangul V, aplicandu-se coeficientii corespunzatori rangului, respectiv rangu V.
(7) "n cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 nivele si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin. 6 se
reduce cu 0,10.
(8) Valoarea impozabila a cladirii, determinate in urma aplicarii prevederilor alin. 1-7, se reduce in functiede anul terminariiacestaia, dupa cum urmeaza:
a) cu 50% pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
b) cu 30% pentru cldirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusive, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
c) cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusive, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
(9) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renivare majora, din punct de vedere fiscal anul terminarii se actualizeaza, astfel ca aceastase
considera ca fiind cel in care a fost executata receptia la terminarea lucrarilor. Renovarea majora reprezinta actiunea complexa care cuprinde
obligatoriu lucrari de interventie la structura de rezistenta a cladirii, pentru asigurarea cerintei fundamentalede rezistenta mecanicasi stabilitate, prin
actiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum si, dupa caz, alte lucrari de interventie pentru mentinerea , pe
intraga durata de exploatare a cladirii, a celorlalte cerinte fundamentale aplicabile constructiilor, conform legii, vizand, in principal, cresterea
performantei energetice si a calitatii architectural-ambientalsi functionale a cladirii. Anul terminarii se actualizeaza in conditiile in care, la terminarea
lucrarilor de renovare majora, valoarea cladirii creste cu cel putin 50% fata de valoarea acesteia la data inceperii executarii lucrarilor.
B. ART.458
alin. (1) CLADIRI NEREZIDENTIALE PERSOANE FIZICE 0,5 % ASUPRA VALORII CARE POATE FI:
a)

valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

b)

valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, constituite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

c)

valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de propritate, in cazulcladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

alin. (2) cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local
alin.(3) pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati de domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin alicarea unei cote de 0,4 % asupra
valorii impozabile a cladirii.

alin. (4) in cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculate conform prevederilor alin (1), impozitul se ca culeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.
C. ART. 459
Alin. (1) CLADIRI CU DESTINATIE MIXTA PERSOANE FIZICE

In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculate pentru suprafata folosita in scop residential
conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conform art. 458.
alin. (2)

In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nici o activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 457.
alin.( 3)

daca suprafetele folosite in scop residential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli:
a)

b)

in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nici o activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 457;

in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei
care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladirise calculeaza conform prevederilor art. 458.
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IMPOZITE CLADIRI PERSOANE JURIDICE
ART. 460

COTA APLICATA ASUPRA VALORII
IMPOZABILE PENTRU 2020

CLADIRI REZIDENTIALE
(1) Pentru cl]dirile reziden[iale aflate în proprietatea sau de[inute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cl]diri se calculeaz] prin

0,1% asupra valorii impozabile a cladirii

(2) Pentru cl]dirile nereziden[iale aflate în proprietatea sau de[inute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cl]diri se calculeaz] prin

1 % asupra valorii impozabile a cladirii

aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a cl]dirii.

aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a cl]dirii.

CLADIRI NEREZIDENTIALE
(3) Pentru cl]dirile nereziden[iale aflate în proprietatea sau de[inute de persoanele juridice, utilizate pentru activit][i din domeniul agricol,

0,4 % asupra valorii impozabile a cladirii

impozitul/taxa pe cl]diri se calculeaz] prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cl]dirii.

(4) În cazul cl]dirilor cu destina[ie mixt] aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determin] prin însumarea impozitului calculat pentru suprafa[a folosit] în scop reziden[ial conform alin.
(1), cu impozitul calculat pentru suprafa[a folosit] în scop nereziden[ial, conform alin. (2) sau (3).

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cl]diri, valoarea impozabil] a cl]dirilor aflate înproprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaz]
impozitul/taxa \i poate fi:

a) ultima valoare impozabil] înregistrat] în eviden[ele organului fiscal;
b) valoarea rezultat] dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evalu]rii;
c) valoarea final] a lucr]rilor de construc[ii, în cazul cl]dirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

d) valoarea cl]dirilor care rezult] din actul prin care se transfer] dreptul de proprietate, în cazul cl]dirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul cl]dirilor care sunt finan[ate în baza unui contract de leasing
financiar, valoarea rezultat] dintr-un raport de evaluare întocmit de un

evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evalu]rii;

f) în cazul cl]dirilor pentru care se datoreaz] taxa pe cl]diri, valoarea înscris] în contabilitatea proprietarului cl]dirii \i comunicat] concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau
de folosin[], dup] caz.
(6) Valoarea impozabil] a cl]dirii se actualizeaz] o dat] la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cl]dirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate
în vigoare la data evalu]rii.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplic] în cazul cl]dirilor care apar[in persoanelor fa[] de care a fost pronun[at] o hot]râre definitiv] de declan\are a procedurii falimentului.
(8) În cazul în care proprietarul cl]dirii nu a actualizat valoarea impozabil] a cl]dirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referin[], cota impozitului/taxei pe cl]diri este 5%.
(9) În cazul în care proprietarul cl]dirii pentru care se datoreaz] taxa pe cl]diri nu a actualizat valoarea

impozabil] în ultimii 3 ani anteriori anului de referin[], diferen[a de tax] fa[] de cea stabilit] conform alin. (1) sau (2), dup] caz, va fi datorat] de proprietarul cl]dirii.

(10) Cota impozitului/taxei pe cl]diri prev]zut] la alin. (1) \i (2) se stabile\te prin hot]râre a consiliului local.

Impozitul pe cladiri se majoreaza cu 300% pentru cladirile neingrijite, situate in intravilanul comunei Plopi\ (art. 489 alin. 5 din Legea nr. 227/
2015 privind Codul Fiscal) pe baza unor criterii care vor fi stabilite ulterior prin hotarare a consiliului local.
CAPITOLUL III IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
ART.465
(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabile\te luând în calcul suprafa[a terenului, rangul localit][ii în care este amplasat terenul, zona \i categoria de folosin[] a terenului, conform încadr]rii f]cute de
consiliul local.

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosin[] terenuri cu construc[ii, impozitul/taxa pe teren se stabile\te prin înmul[irea suprafe[ei
terenului, exprimat] în hectare, cu suma corespunz]toare prev]zut] în urm]torul tabel:
ZONA IN CADRUL LOCALITATII

A

NIVELURILE IMPOZITULUI /TAXEI PE RANGURI DE LOCALITATI
-LEI/HA-

IV

V

889

711

B

711

534

C

534

355

D

348

178

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alt] categorie de folosin[] decât cea de terenuri cu construc[ii, impozitul/taxa pe teren se stabile\te prin înmul[irea
suprafe[ei terenului, exprimat] în hectare, cu suma corespunz]toare prev]zut] la alin. (4), iar acest rezultat se înmul[e\te cu coeficientul de corec[ie corespunz]tor prev]zut la alin. (5).

(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul urm]tor, exprimate în lei pe hectar:
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IMPOZITUL/TAXA PE TERENURI AMPLASATE IN INTRAVILAN-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII
-LEI/HA-

NR.

CRT.

CATEGORIA DE FOLOSINTA

ZONA
A

B
21

D

TEREN ARABIL

2

PASUNE

21

19

15

13

3

FANEATA

21

19

15

13

4

VIE

46

35

28

19

5

LIVADA

53

46

35

28

PADURE SAU ALT TEREN CU VEGETATIE

28

21

19

15

6

28

C

1

19

15

FORESTIERA
7

TEREN CU APE

15

13

8

0

8

DRUMURI SI CAI FERATE

0

0

0

0

9

TEREN NEPROUCTIV

0

0

0

0

(5) Suma stabilit] conform alin. (4) se înmul[e\te cu coeficientul de corec[ie corespunz]tor prev]zut în urm]torul tabel:
RANGUL LOCALITATII

COEFICIENTUL DE CORECTIE

0

8,00

I

5,00

II

4,00

III

3,00

IV

1,10

V

1,00

Comuna Plopi\ este localitate de rangul IV si se aplica coeficientii aferenti rangului localitatii, respective rangul IV, iar Iaz si Fagetu sunt
localitati de rangul V, aplicandu-se coeficientii corespunzatori rangului, respectiv rangu V.
(6) Ca excep[ie de la prevederile alin. (3)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în
registrul agricol la alt] categorie de folosin[] decât cea de terenuri cu construc[ii, impozitul/taxa pe teren se calculeaz] conform prevederilor alin.
(7) numai dac] îndeplinesc cumulativ urm]toarele condi[ii:
a) au prev]zut în statut, ca obiect de activitate, agricultur];
b) au înregistrate în eviden[a contabil], pentru anul fiscal respectiv, venituri \i cheltuieli din desf]\urarea obiectului de activitate prev]zut la lit. a).
(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabile\te prin înmul[irea suprafe[ei terenului, exprimat] în hectare,
cu suma corespunz]toare prev]zut] în urm]torul tabel, înmul[it] cu coeficientul de corec[ie corespunz]tor prev]zut la art. 457 alin. (6):
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURI AMPLASATE IN EXTRAVILAN
NR.CRT

CATEGORIA DE FOLOSINTA

.

1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

-LEI/HAIMPOZIT
-LEI31

Teren cu construc[ii

50

Teren arabil

28

P]\une

28

Fânea[]

55

Vie pe rod, alta decât cea prev]zut] la nr. crt. 5.1

0

Vie pân] la intrarea pe rod

56

Livad] pe rod, alta decât cea prev]zut] la nr. crt. 6.1

0

Livad] pân] la intrarea pe rod
P]dure sau alt teren cu vegeta[ie forestier], cu excep[ia celui prev]zut la nr. crt. 7.1

16

P]dure în vârst] de pân] la 20 de ani \i p]dure cu rol de protec[ie

0

Teren cu ap], altul decât cel cu amenaj]ri piscicole

6

Teren cu amenaj]ri piscicole

34
0

Drumuri \i c]i ferate

0

Teren neproductiv

(8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind cl]dirile \i terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum \i
schimbarea categoriei de folosin[] se pot face numai pe baz] de documente, anexate la declara[ia f]cut] sub semn]tura proprie a capului de
gospod]rie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospod]riei. Procedura de înregistrare \i categoriile de documente se vor stabili prin
norme metodologice.
(9) Nivelul impozitului pe teren prev]zut la alin. (2) \i (7) se stabile\te prin hot]râre a consiliului local.
Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 300%, incepand cu al treilea an, in conditiile care
vor fi stabilite ulterior prin hotarare a consiliului local (art.489 alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal).
Impozitul pe teren se majoreaza cu 300% pentru terenurile neingrijite, situate in intravilanul comunei Plopi\ (art. 489, alin. 5 din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal), pe baza unor criteria care vor fi stabilite ulterior prin hotarare a consiliului local.
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CAPITOLUL IV IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
ART.470
1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaz] în func[ie de tipul mijlocului de transport, conform celor prev]zute în prezentul capitol.
(2) În cazul oric]ruia dintre urm]toarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaz] în func[ie de capacitatea cilindric] a acestuia, prin înmul[irea fiec]rei grupe de 200 cm3 sau
frac[iune din aceasta cu suma corespunz]toare din tabelul urm]tor:
NR.CRT.

MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE MECANICA

LEI/200 cm 3 SAU FRACTIUNE DIN
ACEASTA

I VEHICULE INMATRICULATE (LEI/200CM3SAU FRACTIUNE DIN ACEASTA)
1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri \i autoturisme cu capacitatea cilindric] de pân] la 1.600 cm3, inclusiv

2

Motociclete, tricicluri \i cvadricicluri cu capacitatea cilindric] de peste 1.600 cm3

3

8
9
18

Autoturisme cu capacitatea cilindric] între 1.601 cm3 \i 2.000 cm3 inclusiv

4

Autoturisme cu capacitatea cilindric] între 2.001 cm3 \i 2.600 cm3 inclusiv

72

5

Autoturisme cu capacitatea cilindric] între 2.601 cm3 \i 3.000 cm3 inclusiv

144

6

Autoturisme cu capacitatea cilindric] de peste 3.001 cm3

290

7

Autobuze, autocare, microbuze

24

8
9

Alte vehicule cu trac[iune mecanic] cu masa total] maxim] autorizat] de pân] la 12 tone, inclusiv

30

Tractoare înmatriculate

18

II VEHICULE INREGISTRATE
1

LEI/200CM3

Vehicule cu capacitate cilindric]

1.1

4

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindric] < 4.800 cm3

1.2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindric] > 4.800 cm3

2

Vehicule f]r] capacitate cilindric] eviden[iat]

6
100/an

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%, conform hot]rârii consiliului local.
(4) În cazul unui ata\, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

(5) În cazul unui autovehicul de transport de marf] cu masa total] autorizat] egal] sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de
transport este egal cu suma corespunz]toare prev]zut] în tabelul urm]tor:
Num]rul de axe \i greutatea brut] înc]rcat] maxim] admis]

Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie

pneumatic] sau echivalentele recunoscute

I

Alte sisteme de suspensie pentru axele
motoare

2 AXE

1

Masa de cel pu[in 12 tone, dar mai mic] de 13 tone

2
3
4
5

0

142

Masa de cel pu[in 13 tone, dar mai mic] de 14 tone

142

395

Masa de cel pu[in 14 tone, dar mai mic] de 15 tone

395

555

Masa de cel pu[in 15 tone, dar mai mic] de 18 tone

555

1257

555

1257

Masa de cel pu[in 18 tone

II

3 AXE

1

Masa de cel pu[in 15 tone, dar mai mic] de 17 tone

142

248

Masa de cel pu[in 17 tone, dar mai mic] de 19 tone

248

509

Masa de cel pu[in 19 tone, dar mai mic] de 21 tone

509

661

Masa de cel pu[in 21 tone, dar mai mic] de 23 tone

661

1019

Masa de cel pu[in 23 tone, dar mai mic] de 25 tone

1019

1583

Masa de cel pu[in 25 tone, dar mai mic] de 26 tone

1019

1583

III

Masa de cel pu[in 26 tone

4 AXE

1019

1583

1

Masa de cel pu[in 23 tone, dar mai mic] de 25 tone

661

670

Masa de cel pu[in 25 tone, dar mai mic] de 27 tone

670

1046

Masa de cel pu[in 27 tone, dar mai mic] de 29 tone

1046

1661

Masa de cel pu[in 29 tone, dar mai mic] de 31 tone

1661

2464

Masa de cel pu[in 31 tone, dar mai mic] de 32 tone

1661

2464

Masa de cel pu[in 32 tone

1661

2464

2
3
4
5
6
7

2
3
4
5
6

(6) În cazul unei combina[ii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marf] cu masa total] maxim] autorizat]
egal] sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunz]toare prev]zut] în tabelul urm]tor:
Num]rul de axe \i greutatea brut] înc]rcat] maxim] admis]

Impozitul (în lei/an)

I

2+ 1 AXE

1

Masa de cel pu[in 12 tone, dar mai mic] de 14 tone

2
3

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

Alte sisteme de suspensie pentru axele

pneumatic] sau echivalentele recunoscute

motoare
0

0

Masa de cel pu[in 14 tone, dar mai mic] de 16 tone

0

0

Masa de cel pu[in 16 tone, dar mai mic] de 18 tone

0

64

16

4

Masa de cel pu[in 18 tone, dar mai mic] de 20 tone

64

147

5

Masa de cel pu[in 20 tone, dar mai mic] de 22 tone

147

344

6

Masa de cel pu[in 22 tone, dar mai mic] de 23 tone

344

445

7

Masa de cel pu[in 23 tone, dar mai mic] de 25 tone

445

803

8

Masa de cel pu[in 25 tone, dar mai mic] de 28 tone

803

1408

803

1408
321

9

Masa de cel pu[in 28 tone

II

2+2 AXE

1

Masa de cel pu[in 23 tone, dar mai mic] de 25 tone

138

2

Masa de cel pu[in 25 tone, dar mai mic] de 26 tone

321

528

3

Masa de cel pu[in 26 tone, dar mai mic] de 28 tone

528

775

4

Masa de cel pu[in 28 tone, dar mai mic] de 29 tone

775

936

5

Masa de cel pu[in 29 tone, dar mai mic] de 31 tone

936

1537

6

Masa de cel pu[in 31 tone, dar mai mic] de 33 tone

1537

2133

7

Masa de cel pu[in 33 tone, dar mai mic] de 36 tone

2133

3239

8

Masa de cel pu[in 36 tone, dar mai mic] de 38 tone

2133

3239

9

Masa de cel pu[in 38 tone

2133

3239

III

2+3 AXE

1

Masa de cel pu[in 36 tone, dar mai mic] de 38 tone

1698

2363

Masa de cel pu[in 38 tone, dar mai mic] de 40 tone

2363

3211

3

Masa de cel pu[in 40 tone

2363

3211

IV

3+2 AXE

1

Masa de cel pu[in 36 tone, dar mai mic] de 38 tone

1500

2083

2

Masa de cel pu[in 38 tone, dar mai mic] de 40 tone

2083

2881

3

Masa de cel pu[in 40 tone, dar mai mic] de 44 tone

2881

4262

4

Masa de cel pu[in 44 tone

2881

4262

V

3+3 AXE

1

Masa de cel pu[in 36 tone, dar mai mic] de 38 tone

853

1032

2

Masa de cel pu[in 38 tone, dar mai mic] de 40 tone

1032

1542

3

Masa de cel pu[in 40 tone, dar mai mic] de 44 tone

1542

2454

2

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combina[ie de autovehicule prev]zut] la alin. (6), impozitul
pe mijloacele i de transport este egal] cu suma corespunz]toare din tabelul urm]tor:

Masa total] maxim] autorizat]

Impozit
- lei 9

a. Pân] la 1 ton], inclusiv

34

b. Peste 1 ton], dar nu mai mult de 3 tone

52

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

64

d. Peste 5 tone

(8) În cazul mijloacelor de transport pe ap], impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunz]toare din tabelul urm]tor:
Mijlocul de transport pe ap]

Impozit

- lei/an 21

1. Luntre, b]rci f]r] motor, folosite pentru pescuit \i uz personal

56

2. B]rci f]r] motor, folosite în alte scopuri

210

3. B]rci cu motor

Intre 0 si 1119

4. Nave de sport \i agrement

210

5. Scutere de ap]

X

6. Remorchere \i împing]toare:

559

a) pân] la 500 CP, inclusiv

909

b) peste 500 CP \i pân] la 2000 CP, inclusiv

1398

c) peste 2000 CP \i pân] la 4000 CP, inclusiv

2237

d) peste 4000 CP

182

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau frac[iune din acesta

X

8. Ceamuri, \lepuri \i barje fluviale:

182

a) cu capacitatea de înc]rcare pân] la 1500 de tone, inclusiv

280

b) cu capacitatea de înc]rcare de peste 1500 de tone \i pân] la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de înc]rcare de peste 3000 de tone

17

490

(9) În în[elesul prezentului articol, capacitatea cilindric] sau masa total] maxim] autorizat] a unui mijloc de transport se stabile\te prin cartea
de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizi[ie sau un alt document similar.
CAPITOLUL V
TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZA{IILOR DE CONSTRUIRE |I A ALTOR
AVIZE |I AUTORIZA{II
ART.474
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egal] cu suma stabilit] conform tabelului urm]tor:
Suprafa[a pentru care se ob[ine certificatul de urbanism

- lei -

a) pân] la 150 m2, inclusiv

6

b) între 151 \i 250 m2, inclusiv

7

c) între 251 \i 500 m2, inclusiv

9

d) între 501 \i 750 m2, inclusiv

12

e) între 751 \i 1.000 m2, inclusiv

14

f) peste 1.000 m2

14+0,01 lei/m2,pentru fiecare m2 care depaseste 1000 m2

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zon] rural] este egal] cu 50% din taxa stabilit] conform alin. (1).
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egal] cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autoriza[iei ini[iale.
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de c]tre comisia de urbanism \i amenajarea teritoriului, de c]tre primari sau de structurile
de specialitate din cadrul consiliului jude[ean se stabile\te de consiliul local în sum] de 15 LEI.
(5) Taxa pentru eliberarea unei autoriza[ii de construire pentru o cl]dire reziden[ial] sau cl]dire-anex] este egal] cu 0,5% din valoarea
autorizat] a lucr]rilor de construc[ii.
(6) Taxa pentru eliberarea autoriza[iei de construire pentru alte construc[ii decât cele men[ionate la alin. (5) este egal] cu 1% din valoarea
autorizat] a lucr]rilor de construc[ie, inclusiv valoarea instala[iilor aferente.
(7) Pentru taxele prev]zute la alin. (5) \i (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucr]rilor de construc[ie se aplic] urm]toarele reguli:
a) taxa datorat] se stabile\te pe baza valorii lucr]rilor de construc[ie declarate de persoana care solicit] autorizatia \i se pl]te\te înainte de
emiterea acesteia;
b) pentru taxa prev]zut] la alin. (5), valoarea real] a lucr]rilor de construc[ie nu poate fi mai mic] decât valoarea impozabil] a cl]dirii stabilit]
conform art. 457;
c) în termen de 15 zile de la data finaliz]rii lucr]rilor de construc[ie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expir] autoriza[ia respectiv],
persoana care a ob[inut autoriza[ia trebuie s] depun] o declara[ie privind valoarea lucr]rilor de construc[ie la compartimentul de specialitate al
autorit][ii administra[iei publice locale;
d) pân] în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situa[ia final] privind valoarea lucr]rilor de construc[ii, compartimentul de
specialitate al autorit][ii administra[iei publice locale are obliga[ia de a stabili taxa datorat] pe baza valorii reale a lucr]rilor de construc[ie;
e) pân] în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorit][ii administra[iei publice locale a comunicat
valoarea stabilit] pentru tax], trebuie pl]tit] orice diferen[] de tax] datorat] de c]tre persoana care a primit autoriza[ia sau orice diferen[] de tax]
care trebuie rambursat] de autoritatea administra[iei publice locale.
(8) Taxa pentru prelungirea unei autoriza[ii de construire este egal] cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autoriza[iei ini[iale.
(9) Taxa pentru eliberarea autoriza[iei de desfiin[are, total] sau par[ial], a unei construc[i este egal] cu 0,1% din valoarea impozabil] stabilit]
pentru determinarea impozitului pe cl]diri, aferent] p]r[ii desfiin[ate.
(10) Taxa pentru eliberarea autoriza[iei de foraje sau excav]ri necesare lucr]rilor de cercetare \i prospectare a terenurilor în etapa efectu]rii
studiilor geotehnice \i a studiilor privind ridic]rile topografice, sondele de gaze, petrol \i alte excav]ri se datoreaz] de c]tre titularii drepturilor de
prospec[iune \i explorare \i se calculeaz] prin înmul[irea num]rului de metri p]tra[i de teren ce vor fi efectiv afecta[i la suprafa[a solului de foraje
\i excav]ri cu o valoare de 10 lei.
(11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare \i prospectare, contribuabilii au obliga[ia s] declare suprafa[a efectiv afectat]
de foraje sau excav]ri, iar în cazul în care aceasta difer] de cea pentru care a fost emis] anterior o autoriza[ie, taxa aferent] se regularizeaz] astfel
încât s] reflecte suprafa[a efectiv afectat].
(12) Taxa pentru eliberarea autoriza[iei necesare pentru lucr]rile de organizare de \antier în vederea realiz]rii unei construc[ii, care nu sunt
incluse în alt] autoriza[ie de construire, este egal] cu 3% din valoarea autorizat] a lucr]rilor de organizare de \antier.
(13) Taxa pentru eliberarea autoriza[iei de amenajare de tabere de corturi, c]su[e sau rulote ori campinguri este egal] cu 2% din valoarea
autorizat] a lucr]rilor de construc[ie.
(14) Taxa pentru autorizarea amplas]rii de chio\curi, containere, tonete, cabine, spa[ii de expunere, corpuri \i panouri de afi\aj, firme \i
reclame situate pe c]ile \i în spa[iile publice este de 5 lei, pentru fiecare metru p]trat de suprafa[] ocupat] de construc[ie.
(15) Taxa pentru eliberarea unei autoriza[ii privind lucr]rile de racorduri \i bran\amente la re[ele publice de ap], canalizare, gaze, termice,
energie electric], telefonie \i televiziune prin cablu se stabile\te de consiliul local \i este de 10 lei, pentru fiecare racord.
(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatur] stradal] \i adres] se stabile\te de c]tre consiliile locale în sum] de pân] la 5 lei/ gospodarie.
TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR PENTRU DESF}|URAREA UNOR ACTIVIT}{I
ART.475
(1) Taxa pentru eliberarea autoriza[iilor sanitare de func[ionare se stabile\te de consiliul local \i este de 20 lei.
(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de produc]tor, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol se stabilesc de c]tre consiliile locale \i este de 50 lei.
(3) Persoanele a c]ror activitate este inregistrata în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri \i alte activit][i de servire a b]uturilor \i 932
- Alte activit][i recreative \i distractive potrivit Clasific]rii activit][ilor din economia na[ional] - CAEN, actualizat] prin Ordinul pre\edintelui
Institutului Na[ional de Statistic] nr. 337/2007 privind actualizarea Clasific]rii activit][ilor din economia na[ional] - CAEN, datoreaz] bugetului
local al comunei, ora\ului sau municipiului, dup] caz, în a c]rui raz] administrativ-teritorial] se desf]\oar] activitatea, o tax] pentru eliberarea/
vizarea anual] a autoriza[iei privind desf]\urarea acestor activit][i, în func[ie de suprafa[a aferent] activit][ilor respective, în sum] de:
a) 100 lei, pentru o suprafa[] de pân] la 500 m2, inclusiv;
b) 300 lei pentru o suprafa[] mai mare de 500 m2.
(4) Nivelul taxei prev]zute la alin. (3) se stabile\te prin hot]râre a consiliului local.
(5) Autoriza[ia privind desf]\urarea activit][ilor prevazute la alin.(3) ,în cazul în care persoana îndepline\te condi[iile prev]zute de lege, se
emite de c]tre primarul în a c]rui raz] de competen[] se afl] sediul sau punctual de lucru.
CAPITOLUL VI
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TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
ART. 477
4) Taxa pentru servicii de reclam] \i publicitate se calculeaz] prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclam] \i publicitate.
(5) Cota taxei se stabile\te de consiliul local, fiind 2%.
TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE
ART.478
(2) Valoarea taxei pentru afi\aj în scop de reclam] \i publicitate se calculeaz] anual prin înmul[irea num]rului de metri p]tra[i sau a frac[iunii
de metru p]trat a suprafe[ei afi\ajului pentru reclam] sau publicitate cu suma stabilit] de consiliul local, astfel:
a) în cazul unui afi\aj situat în locul în care persoana deruleaz] o activitate economic], suma este de 30 lei/an/mp
b) în cazul oric]rui altui panou, afi\aj sau oric]rei altei structuri de afi\aj pentru reclam] \i publicitate, suma este de 20 lei/an/mp.
CAPITOLUL VII
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
ART.481
(1) Impozitul pe spectacole se calculeaz] prin aplicarea cotei de impozit la suma încasat] din vânzarea biletelor de intrare \i a abonamentelor.
(2) Consiliile locale hot]r]sc cota de impozit dup] cum urmeaz]:
a) 2%, pentru spectacolul de teatru, balet, oper], operet], concert filarmonic sau alt] manifestare muzical], prezentarea unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competi[ie sportiv] intern] sau interna[ional];
b) 2% în cazul oric]rei altei manifest]ri artistice decât cele enumerate la lit. a).
CAPITOLUL VIII
ALTE TAXE LOCALE
ART.486
DENUMIRE

TAXA

TAXA PENTRU COLECTAREA DESEURILOR PERSOANE FIZICE

30 lei/an/persoana/gospodarie locuita

INCHIRIERE TRACTOR CU REMORCA

80 LEI/ORA(TRACTOR 60 LEI/ORA, REMORCA 20

INCHIRIERE BULDOEXCAVATOR

100 LEI/ORA

LEI/ORA

TAXA COPIE XEROX
1 PAGINA

0,50 BANI

INCHIRIERE CAMIN CULTURAL IAZ, FAGETU SI PLOPI\ PENTRU SPECTACOLE, BOTEZURI, MAJORATE

100 LEI/ZI

INCHIRIERE CAMIN CULTURAL IAZ, FAGETU SI PLOPI\ PENTRU ALTE MANIFESTARI CULTURALE, NUNTI

500/LEI/ZI

1 PAGINA FATA /VERSO

1 LEU

INCHIRIEREA SALII DE CONFERINTA A PRIMARIEI

80 LEI/ZI

OFICIEREA CASATORIEI IN AFARA ZILELOR LUCRATOARE

50 LEI

TAXA DE PAZA

40 LEI/IMOBIL/AN

TAXA COMERT STADAL PERSOANE FIZICE/ JURIDICE

100 LEI/ZI

TAXA PENTRU INDEPLINIREA PROCEDURII DE DIVORT PE CALE ADMINISTRATIVA

500 LEI

TAXA PENTRU ELIBERAREA DE COPII HELIOGRAFICE DE PE PLANURI CADASTRALE SAU ALTE ASEMENEA PLANURI

32 LEI

TAXA ELIBERARE ATESTAT SI CARNET DE PRODUCATOR PERSOANA FIZICA

50 LEI

*NOT}:
VOR FI EXCEPTATE DE LA PLATA TAXEI DE PAZA CASELE NELOCUITE;
VOR FI EXCEPTATE DE LA PLATA PENTRU TAXA COLECTAREA DESEURILOR MENAJERE CASELE
NELOCUITE SI LOCUINTELE APROBATE PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 68 DIN 15.12.2014
DIN ANEXA NR. 13.
VOR FI EXCEPTATE DE LA PLATA PENTRU TAXA DE PAZ] GOSPOD]RIILE ÎN COMPONEN[A C]RORA
SUNT PERSOANE CARE FAC PARTE DIN SERVICUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGEN[]
TAXA DE COLECTARE A DESEURILOR MENAJERE VA FI CALCULATA LA MAXIM 5 PERSOANE PE
GOSPODARIA LOCUITA.
CAPITOLUL IX
ALTE DISPOZI{II COMUNE
ART.489
(1) Autoritatea deliberativ] a administra[iei publice locale, la propunerea autorit][ii executive, poate stabili cote adi[ionale
la impozitele \i taxele locale prev]zute în prezentul titlu, în func[ie de urm]toarele criterii: economice, sociale, geografice,
precum \i de necesit][ile bugetare locale, cu excep[ia taxelor prev]zute la art. 494 alin. (10) lit. b) \i c).
(2) Cotele adi[ionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 40% fa[] de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.
(3) Criteriile prev]zute la alin. (1) se hot]r]sc de c]tre autoritatea deliberativ] a administra[iei publice locale.
(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, Consiliul local poate majora impozitul pe teren cu pân] la
500%, începând cu al treilea an, în condi[iile stabilite prin hot]râre a consiliului local.
(5) Consiliul local poate majora impozitul pe cl]diri \i impozitul pe teren cu 300% pentru cl]dirile \i terenurile neîngrijite,
situate în intravilan.
(6) Criteriile de încadrare în categoria cl]dirilor \i terenurilor prev]zute la alin. (5) se adopt] prin hot]râre a consiliului local.
CAPITOLUL X
SANC{IUNI
ART.493
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(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage r]spunderea disciplinar], contraven[ional] sau penal], potrivit
dispozi[iilor legale în vigoare.
(2) Constituie contraven[ii urm]toarele fapte, dac] nu au fost s]vâr\ite în astfel de condi[ii încât s] fie considerate, potrivit
legii, infrac[iuni:
a) depunerea peste termen a declara[iilor de impunere prev]zute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) \i
(13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) \i (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) \i alin. (6) lit. b) \i c), art. 474 alin. (7) lit. c),
alin. (11), art. 478 alin. (5) \i art. 483 alin. (2);
b) nedepunerea declara[iilor de impunere prev]zute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) \i (13), art. 466
alin. (2), (5) \i alin. (7) lit. c), alin. (9) \i (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) \i alin. (6) lit. b) \i c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11),
art. 478 alin. (5) \i art. 483 alin. (2).
(3) Contraven[ia prev]zut] la alin. (2) lit. a) se sanc[ioneaz] cu amend] de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b)
cu amend] de la 279 lei la 696 lei.
(4) Înc]lcarea normelor tehnice privind tip]rirea, înregistrarea, vânzarea, eviden[a \i gestionarea, dup] caz, a abonamentelor
\i a biletelor de intrare la spectacole constituie contraven[ie \i se sanc[ioneaz] cu amend] de la 325 lei la 1.578 lei.
(4<1) Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura celor prevazute la art. 494 alin.(12) in termen de cel mult
15 zile lucratoare de la plata primirii solicitarii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 2500 lei.
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime \i maxime ale amenzilor prev]zute la alin. (3) \i (4) se majoreaz] cu 300%.
(6) Constatarea contraven[iilor \i aplicarea sanc[iunilor se fac de c]tre primari \i persoane împuternicite din cadrul
autorit][ii administra[iei publice locale.
(7) Limitele amenzilor prev]zute la alin. (3) \i (4) se actualizeaz] prin hot]râre a consiliilor locale conform procedurii
stabilite la art. 491.
(8) Contraven[iilor prev]zute în prezentul capitol li se aplic] dispozi[iile Ordonan[ei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraven[iilor, aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare, inclusive posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de 48 ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz,
de la data comunicarii acestiua, a jumatate den minimul amenzii.
CAPITOLUL XI
DISPOZI{II FINALE
ART. 494
(1) Impozitele \i taxele locale, major]rile de întârziere, precum \i amenzile aferente acestora constituie integral venituri la
bugetele locale ale unit][ilor administrativ- teritoriale.
(2) Impozitul pe cl]diri, precum \i amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unit][ii administrativteritoriale în raza c]reia este situat] cl]direa respectiv].
(3) Impozitul pe teren, precum \i amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unit][ii administrativteritoriale în raza c]reia este situat terenul respectiv.
(4) Cu excep[iile prev]zute la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport, major]rile de întârziere, precum \i amenzile
aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unit][ii administrativ-teritoriale în raza c]reia trebuie înmatriculat sau
înregistrat mijlocul de transport respectiv.
(5) Veniturile provenite din impozitul pe mijlocul de transport stabilit în concordan[] cu prevederile art. 470 alin. (5) \i
(6), major]rile de întârziere, precum \i amenzile aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucr]ri de între[inere, modernizare,
reabilitare \i construire a drumurilor locale \i jude[ene, din care 60% constituie venituri la bugetul local \i 40% constituie
venituri la bugetul jude[ean.
(6) Taxele locale prev]zute la cap. V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale unit][ilor administrativteritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism \i a autoriza[iilor de construire de c]tre pre\edin[ii consiliilor jude[ene,
cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în propor[ie de 50% la bugetul local al comunelor \i de 50%
la bugetul local al consiliului jude[ean.
(7) Taxa pentru afi\aj în scop de reclam] \i publicitate, precum \i amenzile aferente constituie venituri la bugetul local al
unit][ii administrativ-teritoriale unde este situat afi\ajul, panoul sau structura pentru afi\ajul în scop de reclam] \i publicitate.
(8) Impozitul pe spectacole, precum \i amenzile aferente constituie venituri la bugetul local al unit][ii administrativteritoriale unde are loc manifestarea artistic], competi[ia sportiv] sau alt] activitate distractiv].
(9) Celelalte taxe locale prev]zute la art. 486, precum \i amenzile aferente constituie venituri la bugetul local al unit][ii
administrativ-teritoriale unde este situat locul public sau echipamentul respectiv ori unde trebuie înmatriculat vehiculul lent.
(10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
a) major]rile pentru plata cu întârziere a impozitelor \i taxelor locale;
b) taxele judiciare de timbru \i alte taxe de timbru prev]zute de lege;
c) taxele extrajudiciare de timbru prev]zute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor
fiscale.(11) Sumele prev]zute la alin. (10) lit. b) \i c) se ajusteaz] pentru a reflecta rata infla[iei în conformitate cu normele
elaborate în comun de Ministerul Finan[elor Publice \i Ministerul Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice.
(12) În vederea clarific]rii \i stabilirii reale a situa[iei fiscale a contribuabililor compartimentele de specialitate ale
autorit][ilor administra[iei publice locale au competen[a de a solicita informa[ii \i documente cu relevan[] fiscal] sau pentru
identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dup] caz, iar notarii, avoca[ii, executorii judec]tore\ti,
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organele de poli[ie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere \i înmatriculare
a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pa\apoartelor simple, serviciile publice comunitare de eviden[]
a persoanelor, precum \i orice alt] entitate care de[ine informa[ii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile,
dup] caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil au obliga[ia furniz]rii acestora f]r] plat].
ART. 495
Dispozitii tranzitorii
În vederea stabilirii impozitelor \i taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc urm]toarele reguli:
a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate cl]diri nereziden[iale sau cl]diri cu destina[ie
mixt] au obliga[ia s] depun] declara[ii pân] la data de 29 februarie 2016, conform modelului aprobat prin ordin comun al
ministrului finan[elor publice \i al ministrului dezvolt]rii regionale \i administra[iei publice, în termen de 60 de zile de la
data public]rii în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, a prezentului cod;
b) persoanele juridice au obliga[ia s] depun] declara[ii privind cl]dirile pe care le de[in în proprietate \i la data de 31
decembrie 2015, destina[ia \i valoarea impozabil] a acestora, pân] la data de 29 februarie 2016;
c) persoanele fizice \i juridice care la data de 31 decembrie 2015 de[in mijloace de transport radiate din circula[ie conform
prevederilor legale din domeniul circula[iei pe drumurile publice au obliga[ia s] depun] o declara[ie în acest sens, înso[it] de
documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorit][ii publice locale, pân] la data de 29 februarie 2016;
d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe cl]diri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele
de transport prev]zute la art. 456, 464 \i 469 se aplic] începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care de[in documente
justificative emise pân] la data de 31 ianuarie 2015 \i care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorit][ilor
publice locale, pân] la data de 29 februarie 2016;
e) prevederile art. 491 se aplic] începând cu 1 ianuarie 2017;
f) consiliile locale adopt] hot]râri privind nivelurile impozitelor \i taxelor locale pentru anul 2016, în termen de 60 de
zile de la data public]rii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod.
LISTA FACILITATILOR FISCALE ACORDATE CONTRIBUABILILOR DIN COMUNA PLOPI\ PENTRU IMPOZITELE
SI TAXELE LOCALE DATORATE DE ACESTIA IN ANUL 2016
I. IMPOZITUL PE CL}DIRI |I TAXA PE CL}DIRI
ART. 456 ALIN (1) DIN LEGE NR. 227/2015 DIN 8 SEPTEMBRIE 2015 PRIVIND CODUL FISCAL
SCUTIRI
Art. 456. - (1) Nu se datoreaz] impozit/tax] pe cl]diri pentru:
a) cl]dirile aflate în proprietatea public] sau privat] a statului sau a unit][ilor administrativ- teritoriale, cu excep[ia
înc]perilor folosite pentru activit][i economice sau agrement, altele decât cele desf]\urate în rela[ie cu persoane juridice de
drept public;
b) cl]dirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosin[], dup] caz,
institu[iilor publice cu finan[are de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) cl]dirile aflate în proprietatea funda[iilor înfiin[ate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a între[ine,
dezvolta \i ajuta institu[ii de cultur] na[ional], precum \i de a sus[ine ac[iuni cu caracter umanitar, social \i cultural;
d) cl]dirile care, prin destina[ie, constituie l]ca\uri de cult, apar[inând cultelor religioase recunoscute oficial \i asocia[iilor
religioase, precum \i componentelor locale ale acestora, cu excep[ia înc]perilor folosite pentru activit][i economice;
e) cl]dirile funerare din cimitire \i crematorii;
f) cl]dirile utilizate de unit][ile \i institu[iile de înv][]mânt de stat, confesional sau particular, autorizate s] func[ioneze
provizoriu ori acreditate, cu excep[ia înc]perilor care sunt folosite pentru activit][i economice care genereaz] alte venituri
decât cele din taxele de \colarizare, servirea meselor pentru pre\colari, elevi sau studen[i \i cazarea acestora, precum \i
cl]dirile utilizate de c]tre cre\e, astfel cum sunt definite \i func[ioneaz] potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiin[area,
organizarea \i func[ionarea cre\elor, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
g) cl]dirile unei institu[ii sau unit][i care func[ioneaz] sub coordonarea MinisteruluiEduca[iei \i Cercet]rii \tiin[ifice sau
a Ministerului Tineretului \i Sportului, precum \i cl]dirile federa[iilor sportive na[ionale, cu excep[ia înc]perilor care sunt
folosite pentru activit][i economice;
h) cl]dirile unit][ilor sanitare publice, cu excep[ia înc]perilor folosite pentru activit][i economice;
i) cl]dirile din parcurile industriale, parcurile \tiin[ifice \i tehnologice, precum \i cele utilizate de incubatoarele de
afaceri, cu respectarea legisla[iei în materia ajutorului de stat;
j) cl]dirile care sunt afectate activit][ilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbun]t][iri
funciare \i de interven[ii la ap]rarea împotriva inunda[iilor, precum \i cl]dirile din porturi \i cele afectate canalelor navigabile
\i sta[iilor de pompare aferente canalelor, cu excep[ia înc]perilor care sunt folosite pentru activit][i economice;
k) cl]dirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje \i tuneluri \i care sunt
utilizate pentru exploatarea acestor construc[ii, cu excep[ia înc]perilor care sunt folosite pentru alte activit][i economice;
l) cl]dirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
m) cl]dirile Academiei Române \i ale funda[iilor proprii înfiin[ate de Academia Român], în calitate de fondator unic, cu
excep[ia înc]perilor care sunt folosite pentru activit][i economice;
n) cl]dirile aferente capacit][ilor de produc[ie care sunt în sectorul pentru ap]rare cu respectarea legisla[iei în materia
ajutorului de stat;
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o) cl]dirile care sunt utilizate ca sere, solare, r]sadni[e, ciuperc]rii, silozuri pentru furaje, silozuri \i/sau p]tule pentru
depozitarea \i conservarea cerealelor, cu excep[ia înc]perilor care sunt folosite pentru alte activit][i economice;
p) cl]direa folosit] ca domiciliu \i/sau alte cl]diri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev]zute la art. 2
lit. a), c)-e) din Ordonan[a de urgen[] a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoa\terea meritelor personalului armatei participant
la ac[iuni militare \i acordarea unor drepturi acestuia \i urma\ilor celui decedat, aprobat] cu modific]ri prin Legea nr. 111/
2007, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
q) cl]dirile aflate în domeniul public al statului \i în administrarea Regiei Autonome
@@Administra[ia Patrimoniului Protocolului de Stat@@, cu excep[ia înc]perilor care sunt folosite pentru activit][i economice;
r) cl]dirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de r]zboi, a v]duvelor de r]zboi \i a v]duvelor nerec]s]torite
ale veteranilor de r]zboi;
s) cl]direa folosit] ca domiciliu aflat] în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev]zute la art. 1 al Decretului-lege
nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurat] cu începere
de la 6 martie 1945, precum \i celor deportate în str]in]tate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
t) cl]direa folosit] ca domiciliu aflat] în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat \i a
persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentan[ilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat
\i ai minorilor încadra[i în gradul I de invaliditate;
u) cl]dirile aflate în proprietatea organiza[iilor cet][enilor apar[inând minorit][ilor na[ionale din România, cu statut de
utilitate public], precum \i cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosin[] de acestea de la o
institu[ie sau o autoritate public], cu excep[ia înc]perilor care sunt folosite pentru activit][i economice;
v) cl]dirile destinate serviciului de apostil] \i supralegalizare, cele destinate depozit]rii \i administr]rii arhivei, precum
\i cl]dirile afectate func[ion]rii Centrului Na[ional de Administrare a Registrelor Na[ionale Notariale;
w) cl]dirile de[inute sau utilizate de c]tre întreprinderile sociale de inser[ie.
II. IMPOZITUL |I TAXA PE TEREN
ART. 464 ALIN. (1) DIN LEGE NR. 227/2015 DIN 8 SEPTEMBRIE 2015 PRIVIND CODUL FISCAL
SCUTIRI
(1) Nu se datoreaz] impozit/tax] pe teren pentru:
a) terenurile aflate în proprietatea public] sau privat] a statului ori a unit][ilor administrativ-teritoriale, cu excep[ia
suprafe[elor folosite pentru activit][i economice sau agrement;
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosin[], dup] caz,
institu[iilor publice cu finan[are de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) terenurile funda[iilor înfiin[ate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a între[ine, dezvolta \i ajuta
institu[ii de cultur] na[ional], precum \i de a sus[ine ac[iuni cu caracter umanitar, social \i cultural;
d) terenurile apar[inând cultelor religioase recunoscute oficial \i asocia[iilor religioase, precum \i componentelor locale
ale acestora, cu excep[ia suprafe[elor care sunt folosite pentru activit][i economice;
e) terenurile apar[inând cimitirelor \i crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unit][ile \i institu[iile de înv][]mânt de stat, confesional sau particular, autorizate s] func[ioneze
provizoriu ori acreditate, cu excep[ia suprafe[elor care sunt folosite pentru activit][i economice care genereaz] alte venituri
decât cele din taxele de \colarizare, servirea meselor pentru pre\colari, elevi sau studen[i \i cazarea acestora, precum \i
cl]dirile utilizate de c]tre cre\e, astfel cum sunt definite \i func[ioneaz] potrivit Legii nr. 263/2007, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
g) terenurile unit][ilor sanitare publice, cu excep[ia suprafe[elor folosite pentru activit][i economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de naviga[ie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor
navigabile, inclusiv ecluzele \i sta[iile de pompare aferente acestora, precum \i terenurile aferente lucr]rilor de îmbun]t][iri
funciare, pe baza avizului privind categoria de folosin[] a terenului, emis de oficiile de cadastru \i publicitate imobiliar];
i) terenurile folosite pentru activit][ile de ap]rare împotriva inunda[iilor, gospod]rirea apelor, hidrometeorologie, cele
care contribuie la exploatarea resurselor de ap], cele folosite ca zone de protec[ie definite în lege, precum \i terenurile
utilizate pentru exploat]rile din subsol, încadrate astfel printr-o hot]râre a consiliului local, în m]sura în care nu afecteaz]
folosirea suprafe[ei solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât dureaz] ameliorarea acestora;
k) terenurile care prin natura lor \i nu prin destina[ia dat] sunt improprii pentru agricultur] sau silvicultur];
l) terenurile ocupate de autostr]zi, drumuri europene, drumuri na[ionale, drumuri principale administrate de Compania
Na[ional] de Autostr]zi \i Drumuri Na[ionale din România - S.A., zonele de siguran[] a acestora, precum \i terenurile ocupate
de piste \i terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguran[];
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum \i cele ale metroului;
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile \tiin[ifice \i tehnologice, precum \i cele utilizate de incubatoarele de
afaceri, cu respectarea legisla[iei în materia ajutorului de stat;
o) terenurile aferente capacit][ilor de produc[ie care sunt în sectorul pentru ap]rare cu respectarea legisla[iei în materia
ajutorului de stat;
p) terenurile Academiei Române \i ale funda[iilor proprii înfiin[ate de Academia Român], în calitate de fondator unic, cu
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excep[ia terenurilor care sunt folosite pentru activit][i economice;
q) terenurile institu[iilor sau unit][ilor care func[ioneaz] sub coordonarea Ministerului Educa[iei \i Cercet]rii \tiin[ifice
sau a Ministerului Tineretului \i Sportului, cu excep[ia terenurilor care sunt folosite pentru activit][i economice;
r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de r]zboi, a v]duvelor de r]zboi \i a v]duvelor nerec]s]torite
ale veteranilor de r]zboi;
s) terenul aferent cl]dirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev]zute la art. 1 din Decretullege nr. 118/1990, republicat, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
t) terenul aferent cl]dirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat
\i a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentan[ilor legali ai minorilor cu handicap grav sau
accentuat \i ai minorilor încadra[i în gradul I de invaliditate;
u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev]zute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonan[a de urgen[]
a Guvernului nr. 82/2006, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostil] \i supralegalizare, cele destinate depozit]rii \i administr]rii arhivei, precum
\i terenurile afectate func[ion]rii Centrului Na[ional de Administrare a Registrelor Na[ionale Notariale;
w) suprafe[ele de fond forestier, altele decât cele proprietate public], pentru care nu se reglementeaz] procesul de produc[ie
lemnoas], cele certificate, precum \i cele cu arborete cu vârsta de pân] la 20 de ani;
x) terenurile de[inute sau utilizate de c]tre întreprinderile sociale de inser[ie;
y) terenurile aflate în proprietatea organiza[iilor cet][enilor apar[inând minorit][ilor na[ionale din România, cu statut de
utilitate public], precum \i cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosin[] de acestea de la o
institu[ie sau o autoritate public], cu excep[ia terenurilor care sunt folosite pentru activit][i economice.
III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
ART. 469 ALIN.(1) DIN LEGE NR. 227/2015 DIN 8 SEPTEMBRIE 2015 PRIVIND CODUL FISCAL
SCUTIRI
(1) Nu se datoreaz] impozitul pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de r]zboi, v]duvelor de r]zboi sau v]duvelor
nerec]s]torite ale veteranilor de r]zboi, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele
pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentan[ilor legali
ai minorilor cu handicap grav sau accentuat \i ai minorilor încadra[i în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de
transport, la alegerea contribuabilului;
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev]zute la art. 1 din Decretul-lege nr.
118/1990, republicat, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului;
d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev]zute la art. 3 alin. (1) lit. b) \i art. 4
alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului;
e) navele fluviale de pasageri, b]rcile \i luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta
Dun]rii, Insula Mare a Br]ilei \i Insula Balta Ialomi[ei;
f) mijloacele de transport ale institu[iilor 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 localit][i, dac] tariful de transport este stabilit în
condi[ii de transport public;
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru interven[ii în situa[ii de urgen[];
k) mijloacele de transport ale institu[iilor sau unit][ilor care func[ioneaz] sub coordonarea Ministerului Educa[iei \i
Cercet]rii \tiin[ifice sau a Ministerului Tineretului \i Sportului;
l) mijloacele de transport ale funda[iilor înfiin[ate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a între[ine,
dezvolta \i ajuta institu[ii de cultur] na[ional], precum \i de a sus[ine ac[iuni cu caracter umanitar, social \i cultural;
m) mijloacele de transport ale organiza[iilor care au ca unic] activitate acordarea gratuit] de servicii sociale în unit][i
specializate care asigur] g]zduire, îngrijire social] \i medical], asisten[], ocrotire, activit][i de recuperare, reabilitare \i
reinser[ie social] pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum \i pentru alte persoane aflate în
dificultate, în condi[iile legii;
n) autovehiculele ac[ionate electric;
o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marf] \i care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului
economic, comerciant auto sau societate de leasing;
p) mijloacele de transport de[inute de c]tre organiza[iile cet][enilor apar[inând minorit][ilor nationale.
IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR |I A AUTORIZA{IILOR
ART. 476 ALIN.(1) DIN LEGE NR. 227/2015 DIN 8 SEPTEMBRIE 2015 PRIVIND CODUL FISCAL.
SCUTIRI
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(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor \i autoriza[iilor urm]toarele:
a) certificatele, avizele \i autoriza[iile ai c]ror beneficiari sunt veterani de r]zboi, v]duve de r]zboi sau v]duve nerec]s]torite
ale veteranilor de r]zboi;
b) certificatele, avizele \i autoriza[iile ai c]ror beneficiari sunt persoanele prev]zute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/
1990, republicat, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
c) certificatele de urbanism \i autoriza[iile de construire pentru l]ca\uri de cult sau construc[ii-anex];
d) certificatele de urbanism \i autoriza[iile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor
din transporturi care apar[in domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism \i autoriza[iile de construire pentru lucr]rile de interes public na[ional, jude[ean sau local;
f) certificatele de urbanism \i autoriza[iile de construire, dac] beneficiarul construc[iei este o institu[ie public];
g) autoriza[iile de construire pentru autostr]zile \i c]ile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;
h) certificatele de urbanism \i autoriza[iile de construire, dac] beneficiarul construc[iei este o institu[ie sau o unitate care
func[ioneaz] sub coordonarea Ministerului Educa[iei \i Cercet]rii \tiin[ifice sau a Ministerului Tineretului \i Sportului;
i) certificat de urbanism sau autoriza[ie de construire, dac] beneficiarul construc[iei este o funda[ie înfiin[at] prin testament,
constituit] conform legii, cu scopul de a între[ine, dezvolta \i ajuta institu[ii de cultur] na[ional], precum \i de a sus[ine
ac[iuni cu caracter umanitar, social \i cultural;
j) certificat de urbanism sau autoriza[ie de construire, dac] beneficiarul construc[iei este o organiza[ie care are ca unic]
activitate acordarea gratuit] de servicii sociale în unit][i specializate care asigur] g]zduire, îngrijire social] \i medical],
asisten[], ocrotire, activit][i de recuperare, reabilitare \i reinser[ie social] pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum \i pentru alte persoane aflate în dificultate, în condi[iile legii;
k) certificat de urbanism sau autoriza[ie de construire, în cazul unei calamit][i naturale.
V. TAXA PENTRU FOLOSIRE MIJLOACELOR DE RECLAM} |I PUBLICITATE
ART. 479 ALIN. (1-5) DIN LEGE NR. 227/2015 DIN 8 SEPTEMBRIE 2015 PRIVIND CODUL FISCAL
SCUTIRI
(1) Taxa pentru serviciile de reclam] \i publicitate \i taxa pentru afi\aj în scop de reclam] \i publicitate nu se aplic]
institu[iilor publice, cu excep[ia cazurilor când acestea fac reclam] unor activit][i economice.
(2) Taxa prev]zut] în prezentul articol, denumit] în continuare taxa pentru afi\aj în scop de reclam] \i publicitate, nu se
aplic] unei persoane care închiriaz] panoul, afi\ajul sau structura de afi\aj unei alte persoane, în acest caz taxa prev]zut] la
art. 477 fiind pl]tit] de aceast] ultim] persoan].
(3) Taxa pentru afi\aj în scop de reclam] \i publicitate nu se datoreaz] pentru afi\ele, panourile sau alte mijloace de
reclam] \i publicitate amplasate în interiorul cl]dirilor.
(4) Taxa pentru afi\aj în scop de reclam] \i publicitate nu se aplic] pentru panourile de identificare a instala[iilor
energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circula[ie, precum \i alte informa[ii de utilitate public] \i educa[ionale.
(5) Nu se datoreaz] taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam] \i publicitate pentru afi\ajul efectuat pe mijloacele de
transport care nu sunt destinate, prin construc[ia lor, realiz]rii de reclam] \i publicitate.
VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
SCUTIRI
ART. 482 DIN LEGE NR. 227/2015 DIN 8 SEPTEMBRIE 2015 PRIVIND CODUL FISCAL
Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.
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