ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA LIPOVAT
CONSILIUL LOCAL

Anexa

TABLOUL
CUPRINZÂND COTELE, VALORILE IMPOZABILE , NIVELURILE IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE, TAXELE SPECIALE ŞI
AMENZILE CARE SE STABILESC, SE ACTUALIZEAZĂ SAU SE AJUSTEAZĂ, DUPĂ CAZ, DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI LIPOVAT , ÎN LIMITELE ŞI ÎN CONDIŢIILE TITLULUI IX DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL,
APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2021

I. Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri

A. Persoane fizice
1. CLĂDIRE REZIDENŢIALĂ ‐ construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu
dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;

Tipul clădirii

Cota stabilita prin
Codul fiscal pentru
anul 2019

Indexare conform
art. 491 din Legea
nr. 227/2015
%

Cota stabilită de
Consiliul Local pentru
anul 2019

Rezidenţială şi cladiri anexă – persoane fizice

0,08%‐0,2%

‐

0.1%

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile‐anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii.

Art. 457. (2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite
desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2 , din
tabelul următor:
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Valorile stabilite prin Codul Fiscal
pentru anul 2020

Indexare
conform art.
491 din Legea
227/2015

Valorile stabilite de Consiliul
Local pentru anul 2021

Valoarea impozabila

%

Valoarea impozabila

TIPUL CLĂDIRII
Cu instalaţii
de apă,
canalizare,
electrice şi
încălzire
(condiţii
cumulative)

Fără instalaţii
de apă,
canalizare,
electrice sau
încălzire

3.8%

1.100

660

212

3.8%

330

220

212

185

3.8%

220

192

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

138

83

3.8%

143

86

E. În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, la demisol şi/sau
la mansardă, utilizate ca locuinţă, în
oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A – D

75% din suma
care
s‐ar
aplica clădirii

75% din
suma care
s‐ar aplica
clădirii

‐

75% din
suma care
s‐ar aplica
clădirii

75% din
suma care
s‐ar aplica
clădirii

‐

50% din
suma care s‐
ar aplica
clădirii

50% din
suma care s‐
ar aplica
clădirii

Cu instalaţii de
apă, canalizare,
electrice şi
încălzire(condiţii
cumulative)

Fără
instalaţii de
apă,
canalizare,
electrice sau
încălzire

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

1.060

636

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

318

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

F. În cazul contribuabilului care deţine
la aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, la demisol şi/sau la mansardă,
utilizate în alte scopuri decât cel de
locuinţă, în oricare dintre tipurile de
clădiri prevăzute la lit. A – D

50% din suma
care s‐ar aplica
clădirii

50% din suma
care s‐ar aplica
clădirii
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(3) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se
identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea
cea mai mare.
(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor
nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă,exceptând
suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.
(5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa
construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de
transformare de 1,4.
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea,
prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2) ‐ (5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în
tabelul următor:
Rangul localitãtii

Zona în cadrul localităţii
IV

V

1,10
1,05
A
Având în vedere faptul că Loc. Lipovat este localitate de rangul IV iar satele componente : Corbu , Chitoc ,
Capusneni si Fundu Vaii sunt de rangul V , se vor aplica următorii coeficienţi de corecție: Zona A : 1,10 pentru satul
Lipovat iar satele componente 1,05 .
(7) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) ‐ (7), se reduce în funcţie de
anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţă.

2. CLĂDIRE NEREZIDENŢIALĂ ‐ orice clădire care nu este rezidenţială;
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 1,3 % asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr‐un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori
anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului
de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor
dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
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Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din
domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a
clădirii.
În cazul în care valoarea clădirii nerezidenţiale nu poate fi calculată conform prevederilor de mai sus,
impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate în cazul clădirilor
rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice conf. Art. 457.

Tipul clădirii

Cota
stabilită
de
Indexare
Cota stabilita prin
conform art 491 Consiliul Local pentru
Codul Fiscal pentru
din Legea nr. anul 2020
anul 2019
227/2015
%

Nerezidenţială – persoane fizice

0,2%‐1,3%

‐

1.3%

3. CLĂDIRE CU DESTINAŢIE MIXTĂ ‐ clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial ;
Art.459 (1) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin
însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial conform art. 457 cu impozitul determinat
pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nici o activitate
economică, impozitul se calculează conform art. 457.
(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se
aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nici o activitate
economică, impozitul se calculează conform art. 457;
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea
economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea
economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.
Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la
data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
Orice persoană care dobândeşte, construieşte, reevaluează, extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge
sau modifică în alt mod o clădire existentă, are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de
specialitate al administraţiei publice locale în termen de 30 zile de la momentul în care s‐au produs acestea.
Depunerea peste termenul de 30 zile sau nedepunerea declaraţiilor de impunere, constituie contravenţii şi se
sancţionează cu amendă conform legii.
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Dacă încadrarea clădirii în funcţie de zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un
eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situaţii începând
cu data de 1 ianuarie a anului următor.
În cazul în care o clădire este înstrăinată, demolată, desfiinţată sau distrusă în cursul unui an fiscal, impozitul
pe tot anul respectiv este datorat de persoana care a deţinut dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior.
În cazul persoanelor fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele şi taxele locale
aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la
bugetele locale ale unităţilor administrativ‐teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de
fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.
Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2019 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu
destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 MARTIE 2020.
Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri, se aplică începând cu data de 1 a lunii urmatoare
persoanelor care deţin documente justificative şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale
autorităţilor publice locale.
Impozitul pe clădiri este anual si se plateste în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie
inclusiv.
Plata cu întârziere a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local, atrage după
sine majorări de întârziere.
Nivelul majorării de întarziere este de 1% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat
următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepţiile prevăzute de lege şi
poate fi modificat prin acte normative.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la
data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. Impozitul anual pe clădiri, de până la 50 lei
inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai
multe clădiri amplasate pe raza Comunei Lipovat, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.
Taxa pe clădiri
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ‐teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept
public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului
de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilitatii contractului prin care se constituie dreptul de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. In cazul contractelor care prevad perioade mai mici de un an, taxa
se datoreaza proportional cu intervalul de timp pentru care s‐a transmis dreptul de concesiune, inchiriere,
administrare ori folosinta.
In cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea
impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă va fi datorată de proprietarul clădirii.
Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui
rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare
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contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a
acestui contract.
În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri, persoana care datorează taxa pe clădiri are
obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până
la data de 25 a lunii următoare celei în care s‐a înregistrat situaţia respectivă.
Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
B. Persoane juridice
Impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare stabilită de consiliul local asupra
valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa astfel calculate se stabilesc la nivel de leu, fără subdiviziuni, conform
legii.

Tipul clădirii

a) cota de impozitare asupra valorii de
inventar a clădirii, reevaluată, prevăzută la
art. 253 alin. (2) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal cu modificările si
completările ulterioare

Cota
prevăzută
prin Legea
nr. 227/2015
privind
Codul fiscal,
actualizată

0,2% ‐1,3%

Cota
stabilită
pentru
anul 2020

Cota
stabilita
pentru
anul
2021

Cota
adiţională
stabilită de
Consiliul
Local
pentru
anul 2021

1.3%

1,3%

38.46%

Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
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Tipul clădirii

Cota
prevăzută
de Legea
nr.
227/2015

Cota
stabilită
pentru
anul 2020

Indexare
conform art.
491 din
Legea
227/2015

Cota stabilită
pentru anul
2021

Cota
adiţională
stabilită de
Consiliul
Local pentru
anul 2021

%
rezidentialã, reevaluatã
nerezidenţială, reevaluată
Rezidenţială si
nerezidenţială,
nereevaluată

0,08%‐0,2%

0,2%

‐

0,2%

38.46%

0,2%‐1,3%

1,3%

‐

1,3%

38,46%

5%

5%

‐

5%

50%

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa pe clădiri
astfel calculat se majorează cu cota adiţională de 38,46% potrivit art. 489 din LEGEA nr. 227/2015 privind Codul
fiscal.
Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru
activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii
impozabile a clădirii.
Pentru clădirile nerezidenţiale utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, persoanele juridice trebuie să
depună la organul fiscal, ca anexă la declaraţia de impunere: declaraţie pe proprie răspundere că aceste clădiri sunt
utilizate numai pentru activităţi din domeniul agricol, fişa bunului imobil eliberată de Biroul de carte funciară şi
statutul societăţii din care să reiasă că au prevăzut ca obiect de activitate, agricultura.
În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin
însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial, cu impozitul calculat pentru suprafaţa
folosită în scop nerezidenţial.
Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea
persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa
şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr‐un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor
dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr‐un
raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate
în vigoare la data evaluării;
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f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului
clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.
Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii
întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data
evaluării. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori
anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu cota adiţională de 50 %, potrivit art. 489 din LEGEA
nr. 227/2015 privind Codul fiscal .
În cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare
a procedurii falimentului valoarea impozabilă a clădirii nu se actualizează o dată la 3 ani.
Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la
data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o
declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la
data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente,
inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, precum şi în cazul reevaluării unei clădiri, care determină
creşterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul
fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării
respective şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor.
În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data
demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv
în cazul clădirilor pentru care nu s‐a eliberat autorizaţie de desfiinţare.
În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se
aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a
fost încheiat contractul;
b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de
1 ianuarie a anului următor încheierii procesului‐verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care
atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază
de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii
procesului‐verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia
locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.
Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea
de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu
50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.
În cazul persoanelor juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele şi taxele
locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar
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la bugetele locale ale unităţilor administrativ‐teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii
de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.
Persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data
de 31 decembrie 2020, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2021.
Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaraţiilor fiscale, constituie contravenţii şi se
sancţionează cu amendă, conform legii.
Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri se aplică începând cu data de 1 a lunii
urmatoare persoanelor care deţin documente justificative emise şi care sunt depuse la compartimentele de
specialitate ale autorităţilor publice locale.
Impozitul pe clădiri este anual si se plăteşte în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie
inclusiv.
Plata cu întârziere a impozitului/taxei pe clădiri, atrage după sine majorări de întârziere.
Nivelul majorării de întarziere este de 1% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat
următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepţiile prevăzute de lege şi
poate fi modificat prin acte normative.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri datorat pentru întregul an de către contribuabilii
persoane juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. Impozitul anual pe
clădiri datorat aceluiaşi buget local de către contribuabilii persoane juridice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte
integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri
amplasate pe raza aceleeaşi unităţi administrativ teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Taxa pe clădiri
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ‐teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept
public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului
de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa
se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s‐a transmis dreptul de concesiune, închiriere,
administrare ori folosinţă.
În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea
impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă va fi datorată de proprietarul clădirii.
Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui
rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare
contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a
acestui contract.
În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri, persoana care datorează taxa pe clădiri are
obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până
la data de 25 a lunii următoare celei în care s‐a înregistrat situaţia respectivă.
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Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
II. Impozitul pe teren și taxa pe teren
A. Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosinţă terenuri cu construcţii, se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona în cadrul
localităţii

Indexare
conform art.
491 din Legea
227/2015

Nivelurile
stabilite de
Consiliul
Local pentru
anul 2021

Nivelurile
prevazute de Legea
nr. 227/2015

Nivelurile
stabilite pentru
anul 2020

(lei/ha)

(lei/ha)

(lei/ha)

IV

IV

IV

711‐1788

942

V

V

Rangul localitãþii
A
Rangul localitãþii

%

3,8%

978
V

569‐1422
753
3,8%
782
A
Localitatea Lipovat este localitate de rangul IV iar satele componente ale comunei rangul V .
B. Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare,
cu suma corespunzătoare din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

Nr.
Crt.

1
2
3
4
5

Nivelurile stabilite
pentru anul 2020
Categoria de folosinţă

7

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră
Teren cu ape

8
9

Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

6

Indexare
conform art.
491 din Legea
227/2015
%

Nivelurile stabilite
pentru anul 2021

Zona (lei/ha)
A
29
22
22
49
56

3,8%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%

Zona (lei/ha)
A
30
23
23
51
58

29

3,8%

30

16

3,8%

17

x
x

10

x
x

Suma stabilită conform alineatului precedent se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător
prevăzut în următorul tabel:
Rangul localităţii
Coeficientul de corecţie
IV
1,10
V
1,00
Localitatea Lipovat este localitate de rangul IV iar satele componente ale comunei rangul V .
C. Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută din tabelul următor,
exprimate în lei pe hectar:

Categoria de folosinţă

Nr.
Crt.

Nivelurile
stabilite
pentru anul
2020

Indexare
conform art.
491 din
Legea nr.
227/2015

Nivelurile
stabilite de
Consiliul Local
pentru anul
2021

lei/ha

‐

lei/ha

1

Terenuri cu construcţii

32

3,8%

33

2

Teren arabil

53

3,8%

55

3

Păşune

29

3,8%

30

4

Fâneaţă

29

3,8%

30

5

Vie pe rod

59

3,8%

61

Vie până la intrarea pe rod

X

Livadă pe rod. Alta decât cea prevăzută
la nr. crt. 6.1

60

Livada până la intrarea pe rod

X

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră, cu excepţia celui prevăzut la
nr. crt. 7.1

17

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi
pădure cu rol de protecţie

X

8

Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole

6

5.1
6

6.1

X
3,8%

62

X
3,8%

18

X

3,8%

11

6

8.1

Terenuri cu amenajări piscicole

36

3,8%

37

9

Drumuri şi căi ferate

x

x

10

Teren neproductiv

x

x

Suma stabilită conform alineatului precedent se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător
prevăzut în următorul tabel:

Rangul localitãþii
IV

Zona în cadrul localităţii

1.10

A

Rangul localitãþii
V

Zona în cadrul localităţii

A

1.05

Având în vedere că pentru terenurile amplasate in extravilan nu există zonare, coeficientul de corecţie
corespunzător rangului localităţii este cel aferent zonei A de impozitare.
În situaţia în care, prin hotărâre adoptată de către consiliul local se stabileşte zonarea terenurilor amplasate
în extravilan, impozitul datorat de contribuabili se calculează anual prin înmulţirea: suprafeţei terenului exprimată în
hectare cu nivelurile (sumele) corespunzătoare prevăzute de lege, pe categorii de folosinţă, iar rezultatul se
înmulţeste cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii, respectiv pentru zona A = 2,40; zona B =
2,30; zona C = 2,20; zona D = 2,10.
D. Ca excepţie, în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se
calculează conform lit. C dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b)au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea
obiectului de activitate prevăzut la lit. a);
Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularilor dreptului de proprietate
asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la
declaraţie.
Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data
de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă
declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de
30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
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În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul pe
intregul an este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a
anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul
anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii
situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă
declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30
de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii începând cu data de 1
ianuarie a anului următor.
În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se
aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a
fost încheiat contractul;
b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul
pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat
locatorului prin încheierea procesului‐verbal de predare‐primire a bunului sau a altor documente similare care atestă
intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază
de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii
procesului‐verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia
locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.
În cazul persoanelor juridice/persoanelor fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil,
impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt
plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor administrativ‐teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care
fac obiectul operaţiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul
de fiducie.
Persoanele fizice si persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind terenurile pe care le deţin în
proprietate la data de 31 decembrie 2020 până la data de 31 martie 2021.
Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaraţiilor fiscale, constituie contravenţie şi se
sanctionează cu amendă, conform legii.
Consiliul Local majoreaza impozitul pe teren cu până la 500% pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani
consecutiv, începand cu al ‐ 3 ‐lea an, conform art. 489, alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în
conditiile următoare:
Terenuri agricole nelucrate: orice suprafaţă de teren arabil, pajişti permanente, culturi permanente cu
destinaţie agricolă care a fost utilizată anterior ca suprafaţă agricolă sau alte tipuri de terenuri neagricole, extravilane
sau intravilane, care nu mai este lucrat, nu participă la sistemul de rotaţie a culturilor.
Terenul necultivat este acel teren agricol care este lăsat necultivat în mod voit, dar trebuie să fie întreţinut,
adică fără buruieni sau gunoaie, astfel încât să fie respectate bunele condiţii de agromediu.
De asemenea, Consiliul Local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru
clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan, conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal.
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Condiţiile de încadrare a terenurilor neîngrijite, situate în intravilan, sunt:
Terenuri neîngrijite:
‐ terenuri pe care sunt depozitate deşeuri menajere;
‐ terenuri pe care sunt depozitate resturi rezultate din activiatea de constructie;
‐ terenuri acoperite cu vegetaţie sălbatică (buruieni, mărăcinişuri, etc.);
‐ terenuri care nu sunt igienizate prin eliminare a deşeurilor de orice categorie;
‐ terenuri acoperite de tufişuri şi altă vegetaţie forestieră spontană;
‐ terenuri pe care sunt depozitate deşeuri de origine animală ‐ subproduse de origine animală;
‐ terenuri pe care se acumulează ape menajere sau ape uzate rezultate din activitati industriale;
‐ terenuri pe care sunt deversate diverse riziduri;
‐ terenuri pe care este depozitat fânul rezultat în urma cosirii;
‐ terenuri acoperite cu buruieni sau gunoaie, astfel încât să nu fie respectate bunele condiţii de agromediu.
Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe teren, se aplică începând cu data de 1 a lunii
urmatoare persoanelor care deţin documente justificative emise şi care sunt depuse la compartimentele de
specialitate ale autorităţilor publice locale.
Impozitul pe teren se plăteşte anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv.
Plata cu întârziere a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local, atrage după
sine majorări de întârziere.
Nivelul majorării de întarziere este de 1% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat
următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepţiile prevăzute de lege şi
poate fi modificat prin acte normative.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la
data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de:
‐

10%, în cazul persoanelor fizice;

‐

10%, în cazul persoanelor juridice.

Impozitul anual pe teren datorat aceluiasi buget local de către contribuabilii persoane juridice/persoane
fizice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul
deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleeaşi unităţi administrativ teritoriale, suma de 50 lei
se referă la impozitul pe teren cumulat.
Taxa pe teren
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ‐teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare
impozitului pe teren.
Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare,
închiriere, administrare ori folosinţă.
Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa
se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s‐a transmis dreptul de concesiune, închiriere,
administrare ori folosinţă.
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Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui
rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare
contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a
acestui contract.
În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe
teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află
terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s‐a înregistrat situaţia respectivă.
Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

III. Impozitul pe mijloacele de transport
Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor
prevăzute în continuare:

A. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie
de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu
suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijloace de transport cu tracţiune
mecanică

Nivelurile stabilite de
Consiliul Local pentru anul
2020

Nivelurile stabilite de Consiliul
local pentru anul 2021,
indexate cu 3,8%

Lei / 200 cm³ sau fracţiune din aceasta

I. Vehicule înmatriculate
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi
autoturisme cu capacitatea cilindrică de
până la 1600 cm³, inclusiv

8

8

2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu
capacitatea cilindrică de peste 1600 cm³

9

9

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

19

20

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 2001 cm³si 2600 cm³, inclusiv

75

78

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

153

159

15

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de
peste 3001 cm³

308

320

7. Autobuze, autocare, microbuze

25

26

8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu
masa totală maximă autorizată de până la
12 tone, inclusiv

31

32

9. Tractoare înmatriculate

19

20

1. Vehicule înregistrate, cu cap.cilindrică <
4800 cm³

3

3

2. Vehicule înregistrate, cu cap.cilindrică
>4800 cm³

5

5

3. Vehicule fără capacitate cilindrică
evidenţiată

106

110

II. Vehicule înregistrate

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul pe mijlocul de transport se reduce cu 95%.

Autovehiculul hibrid este autovehiculul cu cel puţin două convertoare de energie diferite şi două sisteme
diferite de stocare a energiei (montate pe vehicul) pentru a‐i asigura propulsia. (Secţiunea a 2‐a, Capitolul I,
pct. 3, lit. b) din Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/11.02.2003 pentru
aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în
vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România).
În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele
respective.
B. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone,
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
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Nivelurile stabilite pentru
anul 2020
Impozitul (în lei/an)

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalente
recunoscute

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoare

1. Masa de cel puţin 12 tone,
dar mai mică de 13 tone

0

149

2. Masa de cel puţin 13 tone,
dar mai mică de 14 tone

149

413

3. Masa de cel puţin 14 tone,
dar mai mică de 15 tone

413

581

4. Masa de cel puţin 15 tone,
dar mai mică de 18 tone

581

1315

5. Masa de cel puţin 18 tone

581

1315

1. Masa de cel puţin 15 tone,
dar mai mică de 17 tone

149

259

2. Masa de cel puţin 17 tone,
dar mai mică de 19 tone

259

532

3. Masa de cel puţin 19 tone,
dar mai mică de 21 tone

532

691

4. Masa de cel puţin 21 tone,
dar mai mică de 23 tone

691

1066

5. Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone

1066

1656

6. Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mică de 26 tone

1066

1656

Numărul de axe şi greutatea
brută încărcată maximă
admisă

Indexare
conform art .
491 din Legea
227/2015

Legea nr. 227/2015 şi stabilite
pentru anul 2021

%

Impozitul (în lei/an)

Nivelurile prevăzute de

Ax(e)
motor(oare) cu
sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalente
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie
pentru axele
motoare

0

155

155

429

429

603

603

1365

603

1365

155

269

269

552

552

717

717

1107

1107

1719

1107

1719

I. Vehicule cu 2 axe
3,8
3,8

3,8

3,8

3,8

II. Vehicule cu 3 axe
3,8

3,8

3,8

17

3,8

3,8

3,8

7.Masa de cel puţin 26 tone

1066

1656

1. Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone

691

701

2. Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mică de 27 tone

701

1094

3. Masa de cel puţin 27 tone,
dar mai mică de 29 tone

1094

1737

4. Masa de cel puţin 29 tone,
dar mai mică de 31 tone

1737

2577

5. Masa de cel puţin 31 tone,
dar mai mică de 32 tone

1737

2577

6. Masa de cel puţin 32 tone

1737

2577

3,8

1107

1719

717

728

728

1136

1136

1803

1803

2675

1803

2675

1803

2675

III. Vehicule cu 4 axe
3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

C. În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa
totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Nivelurile stabilite pentru
anul 2020
Impozitul (în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea
brută încărcată maximă
admisă

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalente
recunoscute

Alte
sisteme de
suspensie
pentru
axele
motoare

0

0

Indexare
conform art.491
din Legea
227/2015
%

Nivelurile prevăzute de Legea
nr. 227/2015 şi stabilite pentru
anul 2021
Impozitul (în lei/an)

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalente
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie
pentru axele
motoare

0

0

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

3,8

18

2. Masa de cel puţin 14
tone, dar mai mică de 16
tone

0

0

3,8

0

0

3. Masa de cel puţin 16
tone, dar mai mică de 18
tone

0

67

3,8

0

70

4. Masa de cel puţin 18
tone, dar mai mică de 20
tone

67

154

3,8

70

160

5. Masa de cel puţin 20
tone, dar mai mică de 22
tone

154

360

3,8

160

374

6. Masa de cel puţin 22
tone, dar mai mică de 23
tone

360

465

3,8

374

483

7. Masa de cel puţin 23
tone, dar mai mică de 25
tone

465

840

3,8

483

872

8. Masa de cel puţin 25
tone, dar mai mică de 28
tone

840

1473

3,8

872

1529

9. Masa de cel puţin 28 tone

840

1473

3,8

872

1529

1. Masa de cel puţin 23
tone, dar mai mică de 25
tone

144

336

3,8

149

349

2. Masa de cel puţin 25
tone, dar mai mică de 26
tone

336

552

3,8

349

573

3. Masa de cel puţin 26
tone, dar mai mică de 28
tone

552

811

3,8

573

842

4. Masa de cel puţin 28
tone, dar mai mică de 29
tone

811

979

3,8

842

1016

5. Masa de cel puţin 29
tone, dar mai mică de 31
tone

979

1608

3,8

1016

1669

6. Masa de cel puţin 31
tone, dar mai mică de 33

1608

2231

3,8

1669

2316

II. Vehicule cu 2+2 axe
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tone
7. Masa de cel puţin 33
tone, dar mai mică de 36
tone

2231

3388

3.8

2316

3517

8. Masa de cel puţin 36
tone, dar mai mică de 38
tone

2231

3388

3.8

2316

3517

9. Masa de cel puţin 38 tone

2231

3388

3.8

2316

3517

1. Masa de cel puţin 36
tone, dar mai mică de 38
tone

1776

2472

3.8

1844

2566

2. Masa de cel puţin 38
tone, dar mai mică de 40
tone

2472

3359

3.8

2566

3487

3. Masa de cel puţin 40 tone

2472

3359

3.8

2566

3487

1. Masa de cel puţin 36
tone, dar mai mică de 38
tone

1569

2179

3.8

1629

2262

2. Masa de cel puţin 38
tone, dar mai mică de 40
tone

2179

3014

3.8

2262

3129

3. Masa de cel puţin 40
tone, dar mai mică de 44
tone

3014

4458

3.8

3129

4627

4. Masa de cel puţin 44 tone

3014

4458

3.8

3129

4627

1. Masa de cel puţin 36
tone, dar mai mică de 38
tone

892

1079

3.8

926

1120

2. Masa de cel puţin 38
tone, dar mai mică de 40
tone

1079

1613

3.8

1120

1675

3. Masa de cel puţin 40
tone, dar mai mică de 44
tone

1613

2567

3.8

1675

2665

4. Masa de cel puţin 44 tone

1613

2567

3.8

1675

2665

III. Vehicule cu 2+3 axe

IV. Vehicule cu 3+2 axe

V.Vehicule cu 3+3 axe
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D. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr‐o combinaţie de autovehicule
prevăzută la punctul D, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nivelurile prevazute pentru
anul 2020
Masa totală maximă autorizată

Impozitul (în lei/an)

Nivelurile prevăzute de
Legea nr. 227/2015 şi
stabilite pentru anul 2021
indexate cu 3,8%
Impozitul (în lei/an)

a) până la 1 tonă inclusiv

9

9

b) peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

36

37

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

54

56

d) peste 5 tone

67

70

Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în
România datorează un impozit anual pentru acesta. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada
cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.
Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de
proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului
fiscal anterior.
În cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are
obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul
sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării/înregistrării, şi datorează impozit pe
mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la
organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în
termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor.
În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv
schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu
privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de
lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport
stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau
reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.
Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaraţiilor fiscale, constituie contravenţii şi se
sancţionează cu amendă, conform legii.
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În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a
acestuia se aplică următoarele reguli:
a)impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează
contractul de leasing financiar;

b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă
se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului ‐ verbal de predare ‐
primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului,
însoţită de o copie a acestor documente;

c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei
fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului ‐ verbal de
predare ‐ primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia
locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.
Persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2020 deţin mijloace de transport radiate din
circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o
declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice
locale, până la data de 31 martie 2021.
Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu data de 1 a
lunii urmatoare persoanelor care deţin documente justificative emise şi care sunt depuse la compartimentele de
specialitate ale autorităţilor publice locale.
Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30
septembrie inclusiv. Pentru neachitarea la termenul de scadenţă a impozitului pe mijloacele de transport, se
datorează după acest termen majorări de întârziere de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună,
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Impozitul pe mijloacele de transport se stabileşte la nivel de leu fără subdiviziuni, conform legii.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de :
‐

10%, în cazul persoanelor fizice ;

‐

10%, în cazul persoanelor juridice.

Impozitul pe mijloacele de transport anual datorat aceluiaşi buget local de către contribuabilii persoane
juridice/persoane fizice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care
contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport pentru care impozitul este datorat aceleeaşi
unităţi administrative‐teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijloacele de transport cumulat al acestora.

IV. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

A. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:
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Art. 474, alin. (1) Taxa pentru eliberarea
certificatului de urbanism în mediul urban

Nivelurile stabilite de
Consiliul Local pentru anul
2020

Nivelurile stabilite de
Consiliul Local pentru anul
2021
indexate cu 3,8%

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
urbanism:
a) până la 150 m² inclusiv

6 lei

6 lei

b) între 151 m² şi 250 m² inclusiv

7 lei

7 lei

c) între 251 m² şi 500 m² inclusiv

9 lei

9 lei

d) între 501 m² şi 750 m² inclusiv

13 lei

13 lei

e) între 751 m² şi 1000 m² inclusiv

15 lei

16 lei

f) peste 1000 m²

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

50%(15+0,01 lei/m² )
pentru fiecare m² care
depăşeşte 1000 m²

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita
conf art. 1.
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de
către primari este de 17 lei .
B. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire anexă este egală cu
0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcții decât cele menționate anterior este
egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.
Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
Taxele astfel calculate se majorează cu cota adiţională de 20 %, potrivit art. 489 din LEGEA nr. 227/2015
privind Codul fiscal.
Pentru taxele stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită
avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;
b) valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii
stabilită conform art. 457;
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c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la
care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie
privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale;
d) până în cea de‐a 15 ‐ a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor
de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de
a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
e) până în cea de‐a 15 ‐ a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de
taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie
rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
C. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din
valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.
Taxele astfel calculate se majorează cu cota adiţională de 20 %, potrivit art. 489 din LEGEA
privind Codul fiscal.

nr. 227/2015

D. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară lucrărilor de cercetare şi prospectare a
terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol
şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea
numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafaţa solului de foraje şi excavări, cu valoarea de
17 lei.
E. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei
construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor
de organizare de şantier.
Taxele astfel calculate se majorează cu cota adiţională de 20 %, potrivit art. 489 din LEGEA nr. 227/2015
privind Codul fiscal.
F. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală
cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
Taxele astfel calculate se majorează cu cota adiţională de 20 %, potrivit art. 489 din LEGEA nr. 227/2015
privind Codul fiscal.
G. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri
de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 8 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă
ocupată de construcţie.
H. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 15 lei, pentru fiecare racord.
I. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este în sumă de 9 lei.
J. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 21 lei.
K. Taxa pentru eliberarea atestatului de producător este de 22 lei, respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol este de 32 lei.
L. Pentru persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 ‐ Restaurante, 563 ‐ Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor şi 932 ‐ Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia
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naţională ‐ CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind
actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională ‐ CAEN, se stabilește taxa pentru eliberarea/vizarea
anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă
activităţilor respective, astfel:

Art. 475 alin. (3)
1.Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei de
funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
care se încadrează în grupele 561 şi 563 potrivit CAEN,
actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de
Statistică nr. 337/2007:
a) ‐ pentru structura de vânzare cu suprafaţa până la 50 mp
inclusiv
‐ pentru structura de vânzare cu suprafaţa între 50 mp – 100 mp
inclusiv
‐ pentru structura de vânzare cu suprafaţa între 100 mp – 300
mp inclusiv

Nivelurile
stabilite
pentru anul
fiscal 2020

Nivelurile
stabilite
pentru anul
fiscal 2021

Taxa, în lei

Taxa, în lei

523

543

732

760

941

‐ pentru structura de vânzare cu suprafaţa între 300 mp – 500
mp inclusiv

1046

‐ pentru structura de vânzare cu suprafaţa peste 500 mp

4.184

‐ pentru chioşcuri fast food, unităţi de alimentaţie care servesc
pentru acasă

209

977

1086
4343
217

b) Pentru terase sezoniere:
‐ cu suprafaţa sub 50 mp inclusiv

209

217

‐ cu suprafaţa între 50 ‐ 100 mp inclusiv

418

434

‐ cu suprafaţa peste 100 mp

523

543

2.Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei de
funcţionare privind desfăşurarea de activităţi care se încadrează
în grupa 932 – Alte activităţi recreative şi distractive potrivit
CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional
de Statistică nr. 337/2007:
‐ pentru o suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv

523

543

‐ pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp

4184

4343

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
cuprinsă la pct. 1 se stabileşte în funcţie de suprafaţa de vânzare (de servire) înscrisă în declaraţia de clasificare,
conform prevederilor H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în
structurile de primire turistice.
Taxa se calculează pentru fiecare unitate de alimentaţie publică unde contribuabilul îşi desfăşoară activitatea
şi se achită anticipat eliberării/vizării autorizaţiei .
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Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea de activităţi încadrate în grupa 932
conform CAEN, cuprinsă la pct. 2, se stabileşte în funcţie de suprafaţa înscrisă în contractul prezentat pentru
autorizare (contract de vânzare‐ cumpărare/de închiriere/ de comodat/de concesiune) şi se referă la activităţi
recreative cum ar fi discoteci cu ring de dans, curse mecanice, terenuri de picnic, parcuri de distracţie, târguri şi
expoziţii de natură recreativă, jocuri recreative.
Taxa pentru vizarea autorizaţiilor de funcţionare este anuală şi se achită integral până la data de 31 ianuarie a
anului în curs pentru anul fiscal următor.
În cazul în care se dispune în timpul anului fiscal suspendarea sau anularea autorizaţiei de funcţionare, taxa
pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei nu se restituie.
V. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
A. Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate pe raza comunei ,în baza unui contract sau a
unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate
care se calculează prin aplicarea cotei de 3% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru serviciile de reclamă şi
publicitate – persoane juridice (cotă
aplicată la valoarea serviciilor de reclamă
şi publicitate, exclusiv TVA)

Cotă conform art. 477 alin. 4 din
Legea nr. 227/2015

Cota adiţională stabilită
de Consiliul Local pentru
anul 2021

Între 1% şi 3%

3.0%

Taxa astfel calculată se majorează cu cota adiţională de 20 %, potrivit art. 489 din LEGEA nr. 227/2015 privind
Codul fiscal.
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii
următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.
C. Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate
amplasate pe raza Comunei Lipovat, datorează plata taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate care
calculează, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului
pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită, astfel:

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 34 lei;
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de 25 lei.
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Art.
478
alin.
(2)

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
‐ lei/m2 sau fracţiune de m2 ‐
Niveluri
Niveluri
stabilite
stabilite pentru pentru anul
anul 2020
2021 indexat
cu 3,8%
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care
33
34
persoana derulează o activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură
24
25
de afişaj pentru reclamă şi publicitate

Cota adiţională
stabilită de
Consiliul Local
pentru anul 2021
‐
‐

Taxa se stabileşte prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei
afisajului cu suma stabilită de Consiliul local. Taxa astfel calculată se stabileşte la nivel de leu fără subdiviziuni,
conform legii.
Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de
31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru neachitarea la termenul de scadenţă a taxei, se datorează după acest
termen majorări de întârziere de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat
următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabilii
persoane juridice/persoane fizice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată.
Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o
declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la
data amplasării structurii de afişaj.
Depunerea peste termenul de 30 zile sau nedepunerea declaraţiilor de impunere, constituie contravenţii şi se
sancţionează cu amendă conform legii.
VI. Impozitul pe spectacole
Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor
de intrare şi a abonamentelor, după cum urmează:
a) 2%, în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare
muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau
internaţională;
b) 5%, în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.a).
Impozitul astfel calculat se majorează cu cota adiţională de 20 %, potrivit art. 489 din LEGEA nr. 227/2015
privind Codul fiscal.
Contribuabilii care datorează impozitul pe spectacole au obligaţia de a înregistra la compartimentele de
specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau sediul, după
caz, atât abonamentele, cât şi biletele de intrare şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor, precum şi la
locul de desfăşurare a spectacolelor, interzicându‐li‐se să încaseze sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele
de intrare şi/sau abonamente.
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În cazul în care contribuabilii organizează aceste spectacole în raza teritorială de competenţă a altor
autorităţi ale administraţiei publice locale decât cele de la domiciliul sau sediul lor, după caz, acestora le revine
obligaţia de a viza abonamentele şi biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară spectacolele.
Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată
a impozitului pe spectacole.
Depunerea peste termen sau nedepunerea declaraţiilor de impunere, constituie contravenţii şi se
sancţionează cu amendă conform legii.
Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii‐administrativ teritoriale în raza căreia se
desfăsoară spectacolul.
Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut
loc spectacolul.
Pentru neachitarea la termenul de scadenţă a impozitului, se datorează după acest termen majorări de
întârziere de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului
de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
VII.2. TAXE SPECIALE ‐ AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI UBANISM
Nivelurile
stabilite în
anul 2020

Nivelurile
stabilite
pentru anul
2021 indexate
cu 3.8%

Taxa, în lei

Taxa, în lei

104

108

10 lei/pag.

10 lei/pag.

52

54

21

22

5.Taxa pentru eliberarea avizelorde amplasament la utilitati publice

31

32

6.Taxa avizare pentru autorizatiede construire amplasament la retele utilitati

16

17

7.Taxa pentru identificarea constructiilor

16

17

1. Taxa instalare bannere şi eşarfe publicitare
2. Taxa pentru eliberarea duplicatelor autorizaţiilor de construire, certificatelor de
urbanism şi a documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiilor şi certificatelor
3. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile
agenţilor economici ce funcţionează pe raza comunei Lipovat (cu excepţia activităţilor
cuprinse în codurile CAEN Rev. 2 : 561, 563, 932):


pentru unităţi cu profil comerţ cu suprafaţa de vânzare sub 100 mp inclusiv şi
unităţi de prestări servicii
4. Taxa pentru eliberarea duplicatelor, modificarea/completarea autorizaţiilor de
funcţionare
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Taxele se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor iar veniturile realizate vor
fi utilizate de către Direcţia de Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare Urbană pentru dotări (tehnică de calcul, birotică,
investiţii, reparaţii si igienizare birouri ale Serviciului).
Taxa pentru eliberarea avizelor de funcţionare se percepe în vederea schimbării destinaţiei spaţiilor deja
amenajate pentru desfăşurarea diverselor activităţi, care nu necesită autorizaţie de construire.
Taxa instalare bannere şi eşarfe publicitare se percepe în vederea instalării de tipuri de reclame care nu
necesită autorizaţie de construire.
Taxa pentru eliberarea duplicatelor se datorează de către contribuabilii persoane fizice şi juridice care
solicită eliberarea duplicatelor autorizaţiilor de construire, certificatelor de urbanism şi a documentaţiei care a stat la
baza emiterii autorizaţiilor şi certificatelor.
Taxa se achită după realizarea duplicatelor şi înainte de a le elibera solicitantului.
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei de funcţionare se datorează de către operatorii
economici care desfăşoară activităţi comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare şi la serviciile de
piata.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare este anuală, se calculează pentru fiecare spaţiu (punct de
lucru) unde contribuabilul îşi desfăşoară activitatea şi se achită anticipat eliberării autorizaţiei.
Taxa pentru vizarea autorizaţiilor de funcţionare este anuală şi se achită integral până la data de 31 ianuarie
pentru anul fiscal în curs. Contravaloarea taxei poate fi achitată de către agentul economic .
În cazul în care se dispune în timpul anului fiscal, suspendarea sau anularea autorizaţiei de funcţionare, taxa
pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei nu se restituie.

VII.4. TAXE SPECIALE – Stare civila
Nivelurile
Nivelurile
stabilite în anul
stabilite in anul 2021 indexate
2020
cu 3.8%
Taxa in lei

Taxa în lei

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de naştere/căsătorie/deces
pierdut/distrus/deteriorat/înnoire

5

2. Taxa pentru completarea/ eliberarea Anexei nr. 9

0

0

3. Taxa pentru completarea/ eliberarea Anexei nr. 24

0

0

4. Taxa pentru întocmire livret de familie la cerere

0

0

5. Taxa pentru inregistrarea la cerere in actele de stare civila a
schimbarii numelui si sexului

16

17

29

5

6. Taxa pentru completare/eliberare adeverinţă de componenţa
familială

0

0

7. Taxa pentru eliberarea adeverinţei de înhumare (duplicat)

0

0

8. Declaraţie de recunoaştere nou‐născut la naştere

0

0

10

10

10. Taxa pentru instrumentare dosar inscriere de menţiuni pe
marginea actelor de stare civilă

10

10

11. Taxa pentru instrumentare şi eliberare certificate de stare civilă
transcrise din străinătate

10

10

15. taxa pentru cerea de divort pe cale administrativa

523

543

9. Taxa pentru instrumentare
naştere/căsătorie/deces

dosar

rectificare

act

Taxele speciale se achită anticipat prestării serviciului, respectiv eliberării documentului, la casieria Primariei
Lipovat . Dovada achitării taxei se va depune odată cu cererea.
Veniturile realizate sunt utilizate pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare,
investiţii, dotări şi achiziţii în vederea bunei funcţionări a Compartimentului şi creşterii calităţii activităţii prestate
către cetăţeni.

VIII . Sancţiuni

Art. 493. – (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau
penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie
considerate, potrivit legii, infracțiuni:

a)

depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin.
(10) lit. C), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. C), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4),
(5) și alin. (6) lit. B) și c), art. 474 alin. (7) lit. C), alin. (11) , art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2);

54) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. C), alin. (12) și (13),
art. 466 alin. (2), (5) și alin. (7) lit. C), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. B) și c), art. 474
alin. (7) lit. C), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art.483 alin.(2);
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IX. SANCŢIUNI – PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 493 alin. Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. A) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei,
(3)
iar cele de la lit. B)‐d) cu amendă de la 279 de lei la 696 de lei
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
Art. 493 alin.
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie
(4)
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1.578 lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3)
şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
‐ Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. A) se sancţionează cu amendă de la 280 de lei la
Art. 493 alin. 1.116 de lei, iar cele de la lit. B)‐ d) cu amenda de la 1.116 lei la 2.784 lei.
(5)
‐ Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.300 de lei la 6.312 lei.

Conform art. 493 alin. 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, contravenţiilor prevăzute în prezentul
articol li se aplică dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi
completările ulterioare.
X. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt.

ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Extras din norma juridică
‐ lei ‐

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi
Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi
pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

1.

Eliberarea de către organele administraţiei publice
centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi
de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor,
sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a
certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri
prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia
acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă
extrajudiciară de timbru mai mare
*
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Nivelurile anului
2020

Nivel an
2021

3

3

Punct
abrogat
prin art. 80 lit. J)
din
Ordonanta
Guvernului
nr.
36/2002 privind
impozitele
si
taxele locale

Punct
abrogat prin
art. 80 lit. J)
din
Ordonanta
Guvernului
nr. 36/2002
privind
impozitele si
taxele locale

X

X

2
2

x
X

X

X

5
X

X
X

Eliberarea certificatului de producător

2.

3.

4.
5.

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra
animalelor, pe cap de animal:
‐ pentru animale sub 2 ani
‐ pentru animale peste 2 ani
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii
asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de
proprietate:
‐ pentru animale peste 2 ani
Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

CAPITOLUL II
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

1

2

Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o
şcoală de conducători de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru
autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B,
B1 şi B+E
d) obţinerea permisului de conducere pentru
autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr,
D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le‐a fost
anulat permisul de conducere, pentru categoriile
cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor
care au fost respinse de trei ori la examenul pentru
obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de
conducere, precum şi pentru persoanele care nu au
absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu
excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E

Nivel an 2020

Nivel an
2021

x

x

6

6

28

28

84

84

CAPITOLUL III
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de
circulaţie pentru probe
Nivel an 2020
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Nivel an
2021

1

2
3
4
5

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a
autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă
autorizată de până la 3.500 kg inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă
autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3500 kg, inclusiv
c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă
autorizată mai mare de 3500 kg
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei
autovehiculelor
şi
remorcilor
neînmatriculate
permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a
autovehiculelor şi remorcilor
Taxa inmatriculare motoscutere de orice fel
Taxa inmatricuilare tractoare si masini agricole

x

X

0

0

Abrogat prin
OUG 70/2009

Abrogat prin
OUG 70/2009

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

CAPITOLUL IV
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Nivel an
Nivel an 2020
2021
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra
terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.
18/1991, republicată, cu modificările şi completările
1
15
15
ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole
şi forestiere1

CAPITOLUL V
TAXE SPECIALE

1.

Taxa pentru redactarea contractelor de arendare si inchiriere teren si
constructii.

5/contract

2.

Taxa pentru inregistrarea contractelor de arendare si inchiriere teren si
constructii

5/ha si
fractiune de
ha

3.

Taxa pentru remasurarea terenurilor inscrise in titlul de proprietate

50/parcela

4.

Taxa PSI

2

1

Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de
proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004,
aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra
terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.
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lei/gospodarie
5.

Taxa inchiriere spatiu Centru Cultural Lipovat pentru nunta

400 lei

6.

Taxa inchiriere spatiu Centru Cultural Lipovat pentru botez

350 lei

7.

Taxa inchiriere spatiu Camin Cultural Chitoc, Fundu Vaii pentru nunta

300 lei

8.

Taxa inchiriere spatiu Camin Cultural Chitoc, Fundu Vaii pentru botez

250 lei

9.

Taxa inchiriere buldoexcavator

100 lei/ora+
motorina

PRESEDINTE DE COMISIE,
Consilier,
SIMIONICA TONI SERGIU

CONTRASEMNEAZA,
Secretar,
TODIRASCU IONELA MIHAELA
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