
 

 

 

 

 

 

 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
1) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 
2) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
3) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 
4) art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
5) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
6) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și 

art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

7) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

8) Legii  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și 
completările ulterioare; 

9) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările și completările ulterioare; 

10) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
11) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 
12) art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

13) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 

14) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

15) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din 
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

16) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;  

17) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 
republicată; 

18) art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 
și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

19) art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane 
și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

20) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, 
aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării 
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regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național 
de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 
 

ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a 
teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților 
administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei Agas este următoarea: 

a) rangul IV-zona A – sat resedinta de comuna - Agas ; 
b) rangul V – zona A – sate componente ale comunei – Cotumba, Sulta, Cosnea, 

Beleghet, Diaconesti, Preluci, Goioasa. 
 

luând act de:  
a) expunerea de motive a primarului comunei Agas, în calitatea sa de inițiator, înregistrat 

sub nr. 6882 din 16.11.2018 
b) raportul de specialitate a compartimentului de impozite si taxe din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Agas,  înregistrat sub nr 6881din 16.11.2018 
c) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru 

…………………………………………………………………………………………..…..………., 
 
luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 

dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse 
financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, 

 
realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019, în 
contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, cu completările ulterioare, și care a făcut obiectul: 

a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.comunaagas.ro; 
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului,  
 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
Consiliul Local al COMUNEI AGAS, JUDETUL BACAU  adoptă prezenta hotărâre.  
 
Art. 1. - (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2019, conform 

anexelor care fac parte integranta din aceasta hotarare. 
  
Art. 2. – (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Agas, 

în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Agas și prefectului județului Bacau și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet www.comunaagas.ro.  
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Contributia cetatenilor la suportarea cheltuielilor publice reprezinta o obligatie 
constitutionala care consta in plata impozitelor si taxelor locale. 

Colectarea impozitelor si taxelor locale reprezinta o activitate de interes public prin 
aplicarea corecta a legislatiei in domeniu, reglementata de legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal si se rezuma la incasarea veniturilor bugetului local. 

Prin colectarea impozitelor si taxelor locale se asigura o buna administrare a 
comunei, astfel asigurandu-se realizarea unei parti din obiectivele propuse. 

In consecinta propun Consiliului Local sa analizeze proiectul de hotarare in forma 
prezentata si sa-l aprobe, proiectul fiind redactat in conformitate cu prevederile Codului 
Fiscal. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Agas, judetul 
Bacau pentru anul 2019 

  
  Avand in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 495 litera f, 
consiliile locale adopta hotarari privind nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019. 
 Potrivit art. 489 alin. (1)din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, autoritatea deliberativa 
a administratiei publice locale, la propunerea autoritatii executive, poate stabili cote aditionale la 
impozitele si taxele locale prevazute in prezentul titlu, in functie de urmatoarele criterii: 
economice, sociale, geografice, precum si de necesitatile bugetare locale. De asemenea la alin (2) 
art. 489 din actul normativ precizat anterior, cotele aditionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi 
mai mari de 50% fata de nivelurile maxime stabilite in prezentul cod. 
 Conform prevederilor art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2), pentru plata cu 
anticipatie a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren si impozitului pe mijloacele de transport, 
datorate pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se 
acorda o bonificatie de pana la 10 % inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local. 
 Avand in vedere cele precizate precum si conjuctura economica actuala, respectiv 
necesitatea majorarii veniturilor bugetului local, propunem adoptarea structurii, nivelurilor si 
cotelor impozitelor si taxelor locale in forma prezentata. 
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IMPOZITELE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2019 

ART. 455 - Reguli generale 

(1)Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru 
acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit. Norme metodologice 

(2)Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele 
decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care se datorează de concesionari, locatari, titularii 
dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri. în cazul 
transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință asupra 
clădirii, taxa se datorează de persoana care are relația contractuală cu persoana de dreptpublic. 

(3)Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clădiri , precum și taxa pe clădiri 
prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este 
amplasată clădirea. în cazul municipiului București, impozitul și taxa pe clădirise datorează către bugetul 
localal sectoruluiîn careeste amplasatăclădirea. 

(4)În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu numărul de 
luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile 
mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă. 

(41)În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosință ce se referă la perioade mai micide o lună, taxa pe clădirise datorează proporționalcu număruldezile 
sau deore prevăzute încontract. 
(5)Pe perioada în care pentruo clădire se plătește taxa pe clădiri,nu se datorează impozitulpe clădiri. 

(51) În cazul în care pentru o clădire proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-
teritoriale se datorează impozit pe clădiri, iar în cursul unui an apar situații care determină datorarea taxei pe 
clădiri, diferența de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa peclădiri se compensează sau se 
restituie contribuabiluluiîn anulfiscalurmător. 

(6) În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre 
proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spațiile situate în partea din clădire aflată în 
proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilorîn comun, fiecare 
proprietarîn comun datoreazăo parte egală din impozitulpentru clădirea respectivă. 

 
ART. 456 – Scutiri    (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 

a)clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu 
excepția încăperilor folosite pentru activități economice sau agrement, altele decât cele desfășurate în relație 
cu persoane juridice de drept public; Norme metodologice 

b)clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetulde stat,utilizate pentru activitatea proprie a 
acestora; 

c)clădirile aflate în proprietatea fundațiilor înființate prin testament constituite, conform legii, cu scopul 
de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter 
umanitar, social și cultural; 

d)clădirile care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute 
oficial, asociațiilor religioase și componentelor locale ale acestora, precum și casele parohiale, cu excepția 
încăperilor folosite pentru activități economice; 



     e)clădirile funerare din cimitire și crematorii; 
f)clădirile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate 

să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice 
care generează alte venituri decât cele din taxele de școlarizare, servirea  meselor pentru preșcolari, elevi sau 
studenți și cazarea acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe, astfel cum sunt definite și 
funcționează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu 
modificările și completările ulterioare; 

g)clădirile unei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și 
Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, precum și clădirile federațiilor sportive 
naționale, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice; 
     h)clădirile unitățilorsanitare publice,cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice; 

i)clădirile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele utilizate de 
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat; 

j)clădirile care sunt afectate activităților hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, 
de îmbunătățiri funciare și de intervenții la apărarea împotriva inundațiilor, precum și clădirile din porturi și 
cele afectate canalelor navigabile și stațiilor de pompare aferente canalelor, cuexcepția încăperilor care sunt 
folosite pentru activitățieconomice; 

k)clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje și tuneluri și 
care sunt utilizate pentru exploatarea acestorconstrucții,cuexcepția încăperilorcare sunt folosite pentru alte 
activitățieconomice; 
      l)clădirile aferente infrastructuriiferoviare publice sau infrastructuriimetroului; 

m)clădirile Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia Română, în calitate de 
fondator unic, cu excepția încăperilorcare sunt folosite pentru activitățieconomice; 
     n)clădirile aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea 
legislației în materia ajutorului de stat; 

o)clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau 
pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte 
activități economice; 
        p)clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 2 lit. a), c)  e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea 
meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor 
celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

q)clădirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația 
Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice; 

r)clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a 
văduvelor nerecăsătorite ale veteranilorde război; 

s)clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 
al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice 
prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.189/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

t)clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelorcu handicap grav sau 
accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor  
cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradulI de invaliditate; 

u)clădirile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din 
România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori 
în folosință de acestea de la o instituție sau o autoritate publică,cu excepția încăperilor care suntfolosite 
pentru activități economice; 

v)clădirile destinate serviciului de apostilă și supralegalizare, cele destinate depozitării și administrării 
arhivei, precum și clădirile afectate funcționăriiCentruluiNaționalde Administrare a Registrelor Naționale 
Notariale; 
      w)clădirile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție. 

x)cladireile clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologie, indifferent de titularul dreptului 
de proprietate sau administrare, care au fatada stradala si/sau principal renovate sau reabilitata conform Legii 
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, cu exceptia incaperilor care sun folosite pentru activitati economice. 
     (2)Consiliul local hotăraste să nu acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate 
pentru următoarele clădiri: 



a)clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee 
ori case memorial, altele decatcele prevazute la alin.(1) lit. x); 

b)clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în 
zone de protecție ale monumenteloristorice și în zonele construite protejate; 

c)clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și 
întreprinderi sociale ca furnizori de serviciisociale; 
     d)clădirile utilizate de organizațiinonprofitfolositeexclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ; 

e)clădirile restituite potrivitart. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate 
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public; 

f)clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarulmenține afectațiunea de 
interes public; 

g)clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind 
restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale 
din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public; 

h)clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de 
credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru 
realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
82/1995, cu modificările șicompletările ulterioare. în cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se 
aplică nouluiproprietaralacesteia; 

i)clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a 
anului în care s-a produs evenimentul; 
      j)clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. 
b)și art. 4 alin. (1)din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

k)clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri 
lunare sunt mai mici decât salariul minimbrut pe țară oriconstau în exclusivitate din indemnizație de 
șomajsau ajutorsocial; 

l)clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de 
stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat; 

m)clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea 
performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile 
legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în 
certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut 
în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilorde 
locuințe,aprobatăcu modificărișicompletăriprin Legea nr. 158/2011,cu modificările șicompletările ulterioare; 

n)clădirile unde au fostexecutate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a 
calității arhitectural-ambientalea clădirilor,cu modificările și completările ulterioare; 

o)clădirile persoanelor care domiciliază și locuiesc efectiv în unele localități din Munții Apuseni și în 
Rezervația Biosferei "Delta Dunării",în conformitate cu OrdonanțaGuvernului nr. 27/1996 privind acordarea 
unor facilitățipersoanelorcare domiciliază sau lucrează în unele localități din MunțiiApuseni și în Rezervația 
Biosferei"Delta Dunării",republicată, cu modificările ulterioare; 

p)clădirile deținute de cooperațiile de consum sau meșteșugărești și de societățile cooperative agricole, 
în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/deminimis având unobiectiv prevăzut de legislația în 
domeniul ajutorului de stat; 
r)clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară. 

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu 
data de 1 ianuarie a anului următorcelui în care persoana depune documentele justificative. 

 

        ART. 457 - Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 

(1)Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a 



clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului 

București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București. Norme metodologice 

(2)Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite 

desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în 

lei/m2, din tabelul următor: 

 
IMPOZITELE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2019 

Nr. 
Crt. 

EXPLICATII Prevederi Legea 
227/2015 privind 
Codul Fiscal 

Aprobat 2018 cf 
H.C.L 62/2017 

         2019 

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

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

  

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

 
 
 

0,08% - 0,2% 

 
 
 

0,1% 

 
 
 

0,1% 

A2 CLADIRE NEREZIDENTIALA Cladire nerezidentiala 
– orice cladire care 
nu este rezidentiala; 

  

 Art. 458. – (1)Pentru cladirile 
nerezidentiale aflate 
 in proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe cladiri se calculeaza perin 
aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2% 
- 1,3% asupra valorii care poate fi: 
a) Valoarea rezultata dintr- un raport de 
evaluare intocmit de un evaluator 
autorizat in ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinta; 
b) valoarea finala a lucrarilor de 

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



constructive, in cazul cladirilor noi,  
construite in ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinta; 
c) valoarea cladirilor care rezulta din 
actul prin care se transfera dreptul de 
proprietate, in cazul cladirilor 
dobandite in ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinta. 

 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in 
proprietatea persoanelor fizice, utilizate 
pentru activitati din domenul agricol, 
impozitul pe cladiri se calculeaza prin 
aplicarea unei cote de 0,4% asupra 
valorii impozabile a cladirii. 
 
 

  
0,4% 

 
0,4% 

 
0,4% 

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

 
2% 

2%  
2% 

A3 CLADIRE CU DESTINATIE MIXTA Cladire cu destinatie 
mixta – cladire 
folosita atat in scop 
residential, cat si 
nerezidential; 

  

 Art. 459. – (1) in cazul cladirilor cu 
destinatie mixta aflate in proprietatea 
persoanelor fizice, impozitul se 
calculeaza prin insumarea impozitului 
calculate pentru suprafata folosita in in 
scop residential conform art. 457 cu 
impozitul determinat pentru suprafata 
folosita in scop nerezidential, conform 
art. 458. 

   

B Persoane juridice    
B1 CLADIRE REZIDENTIALA Cladire rezidentiala – 

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

  

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

 
0,08% - 0,2% 

 
0.2% 

 
0,2% 

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

  

 (2) PENTRU CLADIRILE  

NEREZIDENTIALE AFLATE IN 

PROPRIETATEA SAU DETINUTE DE 

 
0,2% - 1,3% 

 
1,3% 

 
1,3%  



PERSOANELE JURIDICE, 
IMPOZITUL/TAXA PE CLADIRI SE 

CALCULEAZA PRIN APLICAREA UNEI 

COTE CUPRINSE INTRE 0,2% - 1,3%, 
INCLUSIV, ASUPRA VALORII 

IMPOZABILE A CLADIRII. 
 (3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate 

in proprietatea persoanelor fizice, 
utilizate pentru activitati din domenul 
agricol, impozitul pe cladiri se 
calculeaza prin aplicarea unei cote de 
0,4% asupra valorii impozabile a 
cladirii. 

 
0,4% 

 
0.4% 

 
0,4% 

 (8) in cazul in care proprietarul nu a 
actualizat valoarea impozabila a cladirii 
in ultimii 3 ani anteriori anului de 
referinta, cota impozitului/taxei pe 
cladiri este 5%. 
 
 
 

 
5% 

 
5% 

 
5% 

     
 
 
 

Art. 462 – (2) – pentru plata cu 
anticipatie a impozitului pe cladiri, 
datorat pentru intregul an de catre 
contribuabili, pana la data de 31 martie 
a anului respectiv , se acorda o 
bonificatie de pana la 10% , stabilita 
prin hotarare a consiliului local. 

Pana la 10% 10% 10% 

 

VALORILE IMPOZABILE 

Pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri in cazul persoanelor fizice, conform Lg. 
227/2015 

Tipul cladirii 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 
FISCAL 2019 

Valoarea impozabila  - lei/mp 

Cu instalatii de apa, 
canalizare, electrice, 
incalzire(conditii 
cumulative) 

Fara instalatii de apa, 
canalizare, electricitate 
sau incalzire 

0 1 2 

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

1000 600 



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

300 200 

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

200 175 

D. Cladire - anexa cu pereti 
exteriori din lemn, din piatra 
naturala, din caramida nearsa, 
din valatuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui 
tratament termic si/sau termic 

125 75 

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

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 
amplaste la subsol, la demisol 
si/sau la mansarda, utilizate in 
alte scopuri decat cel de 
locuinta, in oricare dintre 
tipurile de cladiri prevazute la 
lit A-D 

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

 

ART. 461 - Declararea, dobândirea, înstrăinarea și modificarea clădirilor 

(1)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. Norme metodologice 

(2)În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să 

depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen 

de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului 

următor. 

     (3)Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează: 



a)pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, 

data întocmirii procesului-verbal de recepție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a 

lucrărilor; 

b)pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizația de construire, data din aceasta, cu 

obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege; 

c)pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația 

de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile legii, la data 

expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită desfășurată care are elementele structurale de 

bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș.Procesul-verbal de recepție se întocmește la data expirării 

termenului prevăzut în autorizația de construire, consemnându- se stadiul lucrărilor, precum și suprafața 

construită desfășurată în raport cu care se stabilește impozitul pe clădiri. 

(4)Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele autorităților 

administrației publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate aceste 

imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire. 

(5)În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, 

impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie 

a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 

(6)În cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri 

existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea 

valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de 

impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de 

zile de la data modificării respective, și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând 

cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(7)În cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la 

organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la 

data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului 

următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nus-a eliberat autorizație de desființare. 

(8)Dacă încadrarea clădirii în funcție de rangul localității și 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 situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(9)În cazul clădirilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și 

situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare 

nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au 

în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din 

lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar 

impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se 

înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declarația fiscală. 

(10)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 și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui 

rază de competență 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 însoțită de o copie a acestor documente. 

(11)În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, 

închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local 

până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului. 

(12)În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, 

închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public 

care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația să depună o 

declarație la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a 

contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte. 

 (13)În cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează 

taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 

competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația 

respectivă. 

(14)Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de 

cadastru și publicitate imobiliară. 

(15)Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de 

scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri. 
C. IMPOZIT SI TAXA PE TEREN       

 ART. 463 - Reguli generale 

(1)Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit 

anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel. Norme metodologice 

(2)Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-

teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele 

decât cele de drept public, se stabilește taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai 

dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren. în cazul 

transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință asupra 

terenului, taxa se datorează de persoana care are relația contractuală cu persoana de drept public. 

(3)Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren , precum și taxa pe teren 

prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este 

amplasat terenul. în cazul municipiului București, impozitul și taxa pe teren se datorează către bugetul local 

al sectorului în care este amplasat terenul. 



(4)În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau 

folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se stabilește proporțional cu numărul de 

luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile 

mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă. 

         (41) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau 

folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe teren se datorează proporțional cu numărul de 

zile sau de ore prevăzute în contract. 

       (5) Pe perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren. 

           (51) În cazul în care pentru o suprafață de teren proprietate publică sau privată a statului ori a 

unității administrativ- teritoriale se datorează impozit pe teren, iar în cursul unui an apar situații care 

determină datorarea taxei pe teren, diferența de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa se 

compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor. 

(6) În cazul terenului care este deținut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar 

datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili părțile 

individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul 

pentru terenul respectiv. 

ART. 464 - Scutiri 

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru(: vezi:Norme metodologice): 

        a)terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-

teritoriale, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități economice sau agrement; 

b)terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în 

folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie 

a acestora. 

c)terenurile fundațiilor înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, 

dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și 

cultural; 

d)terenurile aparținând cultelor religioase recunoscute oficial și asociațiilor religioase, precum și 

componentelor locale ale acestora, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități economice; 

      e)terenurile aparținând cimitirelor și crematoriilor; 

f)terenurile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate 

să funcționeze provizoriu ori acreditate,cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități 

economice care generează alte venituri decât cele din taxele de școlarizare, servirea meselor pentru 

preșcolari, elevi sau studenți și cazarea acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe, astfel cum sunt 

definite și funcționează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

     g)terenurile unităților sanitare publice, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități economice; 

h)terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigație, terenurile aferente infrastructurii 

portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele și stațiile de pompare aferente acestora, precum și terenurile 



aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosință a terenului, emis 

de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară; 

i)terenurile folosite pentru activitățile de apărare împotriva inundațiilor, gospodărirea apelor, 

hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecție 

definite în lege, precum și terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre 

a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeței solului 

j)terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează 

ameliorarea acestora; 

   k)terenurile care prin natura lor și nu prin destinația dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură; 

l)terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naționale, drumuri principale administrate 

de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., zonele de siguranță a 

acestora, precum și terenurile ocupate de piste și terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranță; 

m)terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum și cele ale 

metroului; 

n)terenurile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele utilizate de 

incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat. 

o)terenurile aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea 

legislației în materia ajutorului de stat; 

p)terenurile Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia Română, în calitate de 

fondator unic, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice; 

q)terenurile instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și 

Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția terenurilor care sunt folosite 

pentru activități economice; 

r)terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a 

văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

s)terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 

art. 1 alDecretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor 

fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

t)terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap 

grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai 

minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate; 

u)terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

v)terenurile destinate serviciului de apostilă și supralegalizare, cele destinate depozitării și administrării 

arhivei, precum și terenurile afectate funcționării Centrului Național de Administrare a Registrelor 

Naționale Notariale; 



w)suprafețele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează 

procesul de producție lemnoasă, cele certificate, precum și cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani; 

x)terenurile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție; 

y)terenurile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din 

România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori 

în folosință de acestea de la o instituție sau o autoritate publică,cu excepția terenurilor care sunt folosite 

pentru activități economice. 

z)suprafetele construite ale terenurilor aferente cladirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectura 

sau arheologice, prevazute la art. 456 alin. (1) lit. x), indifferent de titularul dreptului de proprietate sau de 

administrare, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice. 

      (2) Consiliul local hotăraste să nu acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate 

pentru: 

a)terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarulmenține afectațiunea de interes public; 

b)terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține 

afectațiunea de interes public; 

c)terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarulmenține afectațiunea de interes public; 

d)terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și 

întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

e)terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ; 

f)terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ; 

g)terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani. 

h)terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și 

completările ulterioare; 

i)terenurile, inclusive zonele de protective instituite, ocupate de cladirile clasate ca monumente istorice, 

de arhitectura sau arheologice, muzee ori casememoriale, altele decat cele prevazute la art. 456 alin. (1) lit. 

x), cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;; 

j)terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim 

brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social; 

k)terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor 

de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat; 

l)terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Național 

folosite pentru pășunat; 



m)terenurile persoanelor care domiciliază și locuiesc efectiv în unele localități din Munții Apuseni și în 

Rezervația Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 27/1996, republicată,cu 

modificările ulterioare; 

     n)terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricții de utilizare; 

o)terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul 

efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie; 

    p)suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric și protejate; 

    q)terenurile, situate în zonele de protecție ale monumentelor istorice și în zonele protejate; 

r)suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor; 

s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim 

de monument istoric, in functie de suprafata afectata si de perioada punerii monumentelor istorice la 

dispozitia publicului pentru vizitare, precum si institutiilor specializate pentru cercetare. 

(3)Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu 

data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

(4)Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice și 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 condiție. 

(5)În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) și t): 

a)scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit.    

r), deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din teren aparține unor terți, 

scutirea nu se acordă pentru cota- parte deținută de acești terți; 

b)scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea persoanelor 

prevăzute la alin. (1) lit. s) și t), deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din 

terenul respectiv aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți. 
Art. 465. – (1) Impozitul/taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, rangul  

localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute 
de consiliul local. 

(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de  

folosinta terenuri cu constructii, precum si terenul inregistrat in registrul agricol la alta categorie de 
folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei 
terenului, exprimat in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabel: 

 

 

 

 



Zona in 
cadrul 
localitatii 

Nivelurileimpozitului/ taxei, pe ranguri de localitati 
- Lei/ha - 

 
 
 

A 

Rang IV- Cf. 
prev. L227/2015 

Rang V – Cf. 
prev. L227/2015 

Aprobat 
2018- Rang 
IV 

Aprobat 
2017 – 
Rang V 

Propus 2019 
– rang IV 

Propus 
2019 – 
rand V 

711 - 1788 569 - 1422 711 569 1100 850 
 

 

3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat 
cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, 
exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator iar acest rezultat se inmulteste 
cu coeficientul de corectie aferent rangului; 

 Niveluri prevazute de Legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal 

Niveluri  pentru anul 2019  

Nr. 
Crt. 

Zona 
Categoria de folosinta 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 28 21 19 15 
2 Pasune 21 19 15 13 21 19 15 13 
3 Faneata 21 19 15 13 21 19 15 13 
4 Vie 46 35 28 19 46 35 28 19 
5 Livada 53 46 35 28 53 46 35 28 
6 Padure sau alt teren cu 

vegetatie forestiera 
28 21 19 15 28 21 19 15 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 15 13 8 0 
8 Drumuri si cai ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

(7) in cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea 
suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, 
inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator 

 

Nr. 
Crt. 

Niveluri prevazute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal Niveluri pentru anul 2019  

1 Teren cu constructii 22-31 31 
2 Teren arabil 42-50 50 
3 Pasune 20-28 28 
4 Faneata 20-28 28 
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. 

Crt. 5.1 
48-55 55 

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

Crt. 6.1 
48-56 56 

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

cu exceptia celui prevazut la nr. Crt. 7.1 
8-16 16 

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

0 0 

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari 
piscicole 

1-6 6 



8.1 Teren cu amenajari piscicole 26-34 34 
9 Drumuri si cai ferate 0 0 
10 Teren neproductiv 0 0 

 

 Art. 467 – (2) – pentru plata cu 
anticipatie a impozitului pe teren, 
datorat pentru intregul an de catre 
contribuabili, pana la data de 31 martie 
a anului respectiv , se acorda o 
bonificatie de pana la 10% , stabilita 
prin hotarare a consiliului local. 

Pana la 10% 10% 10% 

 

D   IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

ART. 468 - Reguli generale 

        (1)Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat 

în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în 

prezentul capitol se prevede altfel( vezi Norme metodologice): 

      (2)Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este 

înmatriculat sau înregistrat în România. 

       (3)Impozitul pe mijloacele de transport se plătește la bugetul local al unității administrativ-

teritoriale unde persoana își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. 

       (4)În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga 

durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. 

                    ART. 469 - Scutiri 

           (1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: Norme metodologice 

a)mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de 

război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la 

alegerea contribuabilului; 

b)mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau 

coproprietatea reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în 

gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului 

c)mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 

al Decretului-legenr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice 

prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 

contribuabilului; 

 

 

 



d)mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) 

lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur 

mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

e)navele fluviale de pasageri, bărcile și luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu 

domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei și Insula Balta Ialomiței; 

        f)mijloacele de transport ale instituțiilor publice; 

g)mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public 

de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful 

de transport este stabilit în condiții 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 intervenții în situații de urgență; 

k)mijloacele de transport ale instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului 

Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului; 

l).  mijloacele de transport ale fundațiilor înființate prin testament constituite conform legii, cu scopul de 

a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiunicu caracter 

umanitar, social și cultural; 
 

m)mijloacele de transport ale organizațiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii 

sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități 

de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, 

precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii; 

      n)autovehiculele acționate electric; 

o)autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă și care nu sunt utilizate în folosul propriu al 

operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 

     p)mijloacele de transport deținute de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale. 

      (2) Consiliul local hotărasc să nu acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport 

agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. 

(3) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la 

alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menționate la aceste litere, deținute în comun cu 

soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport 

aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți. 
Art. 470 alin. (2) In cazul oricareia din urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijloace de 

transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 
cmc sau fractiune din cu suma corespunzatoare din tabelul urmator: 

 



 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport cu tractiune mecanica Aprobat 2018 
cf H.C.L 
62/2017 

Lei/200 cmc 
sau fractiune 
din aceasta cf. 
prev. Legii 
227/2015 

Propus 
2019 

I. Vehicule inmatriculate (lei /200 cmc sau fractiune din aceasta) 
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si 

autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 
1.600 cmc, inclusiv 

8 8 8 

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

- 9 9 

3 Autoturisme cu cu capacitatea cilindrica intre 
1.601 cmc si 2.000 cmc inclusiv 

18 18 18 

4 Autoturisme cu cu capacitatea cilindrica intre 
2.001 cmc si 2.600 cmc inclusiv 

72 72 72 

5 Autoturisme cu cu capacitatea cilindrica intre 
2.601 cmc si 3.000 cmc inclusiv 

144 144 144 

6 Autoturisme cu cu capacitatea cilindrica de peste 
3.001 cmc 

290 290 290 

7 Autobuze, autocare, microbuze 24 24 24 
8 Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa 

totala maxima autorizata de pana la 12 tone, 
inclusiv 

30 30 30 

9 Tractoare inmatriculate 18 18 18 
II. Vehicule inregistrate 

1 Vehicvule cu capacitate cilindrica    
2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 

4.800 cmc 
4 2-4 4 

3 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 
4.800 cmc 

6 4-6 6 

4 Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 150 lei/an 50-150/an 150/an 
(3) in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%. 

(4) in cazul unui autovehicol de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12  

tone, impozitul pe mijloace de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul 
urmator. 

lei/an 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata 
maxima admisa 

Aprobat 2017 cf. H.C.L 
64/2016 

Impozitul –  2019 

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

Alte 
sisteme de 
suspensie 
pentru 
axele 
motoare 

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

Alte 
sisteme 
de 
suspensie 
pentru 
axele 
motoare 



I 2 axe 
 1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai 

mica de 13 tone 
0 133 0 142 

 2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai 
mica de 14 tone 

133 367 142 395 

 3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai 
mica de 15 tone 

367 517 395 555 

 4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai 
mica de 18 tone 

517 1169 555 1257 

 5 Masa de cel putin 18 tone 517 1169 555 1257 
II 3 axe 
 1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai 

mica de 17 tone 
133 231 142 248 

 2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai 
mica de 19 tone 

231 474 248 509 

 3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai 
mica de 21 tone 

474 615 509 661 

 4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai 
mica de 23 tone 

615 947 661 1019 

 5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai 
mica de 25 tone 

947 1472 1019 1583 

 6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai 
mica de 26 tone 

947 1472 1019 1583 

 7 Masa de cel putin 26 tone 947 1472 1019 1583 
III 4 axe 
 1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai 

mica de 25 tone 
615 623 661 670 

 2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai 
mica de 27 tone 

623 973 670 1046 

 3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai 
mica de 29 tone 

973 1545 1046 1661 

 4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai 
mica de 31 tone 

1545 2291 1661 2464 

 5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai 
mica de 32 tone 

1545 2291 1661 2464 

 6 Masa de cel putin 32 tone 1545 2291 1661 2464 
 

(5) in cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de 
marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 
transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator: 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata 
maxima admisa 

Aprobat 2018 cf. H.C.L 
62/2017 

Impozitul –  2019 

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

Alte 
sisteme de 
suspensie 
pentru 
axele 
motoare 

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

Alte 
sisteme 
de 
suspensie 
pentru 
axele 
motoare 

I 2+1 axe 
 1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai 

mica de 14 tone 
0 0 0 0 

 2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai 
mica de 16 tone 

0 0 0 0 

 3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai 0 60 0 64 



mica de 18 tone 
 4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai 

mica de 20 tone 
60 137 64 147 

 5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai 
mica de 22 tone 

137 320 147 344 

 6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai 
mica de 23 tone 

320 414 344 445 

 7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai 
mica de 25 tone 

414 747 445 803 

 8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai 
mica de 28 tone 

747 1310 803 1408 

 9 Masa de cel putin 28 tone 747 1310 80 1408 

II 2+2 axe 
 1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai 

mica de 25 tone 
 
 
 

128 299 138 321 

 2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai 
mica de 26 tone 

299 491 321 528 

 3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai 
mica de 28 tone 

491 721 528 775 

 4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai 
mica de 29 tone 

721 871 775 936 

 5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai 
mica de 31 tone 

871 1429 936 1537 

 6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai 
mica de 33 tone 

1429 1984 1537 2133 

 7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai 
mica de 36 tone 

1984 3012 2133 3239 

 8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai 
mica de 38 tone 

1984 3012 2133 3239 

 9 Masa de cel putin 38 tone 1984 3012 2133 3239 
III  
 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai 

mica de 38 tone 
1579 2197 1698 2363 

 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai 
mica de 40 tone 

2197 2986 2363 3211 

 3 Masa de cel putin 40 tone 
 
 
 
 

2197 2986 2363 3211 

IV 3+2 axe 
 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai 

mica de 38 tone 
 
 
 

1395 1937 1500 2083 

 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai 
mica de 40 tone 

1937 2679 2083 2881 

 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai 
mica de 44 tone 

2679 3963 2881 4262 

 4 Masa de cel putin 44 tone 2679 3963 2881 4262 
V 3+3 axe 
 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai 

mica de 38 tone 
794 960 853 1032 



 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai 
mica de 40 tone 

960 1434 1032 1542 

 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai 
mica de 44 tone 

1434 2283 1542 2454 

 4 Masa de cel putin 44 tone 1434 2283 1542 2454 
 

(6) in cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de  

autovehicule prevazuta la alin.(6), taxa asupra mijloacelor de transport este egala cu suma 
corespunzatoare din tabelul urmator. 

Masa totala maxima autorizata Impozit – 
lei- 

a. Pana la 1 tona 9 
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 34 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 
d. Peste 5 tone 64 

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

                                                                                                                                                       Lei/an 

Mijlocul de transport pe apa Impozit 2018 
aprobat conf. 
H.C.L 62/2017 

Impozit 
conf.Legii 
227/2015 

            2019 

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

21 21 21 

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 56 56 56 
3. Barci cu motor 210 210 210 
4. Nave de transport si agrement 1119 Intre 0 si 1119 lei 1119 
5. Scutere de apa 210 210 210 
6. Remorche si impingatoare; x x x 
a) Pana la 500 CP, inclusiv 559 21 559 
b) Peste 500 CP si pana la 2000 CP, 

inclusiv 
909 56 909 

c) Peste 2000 CP si pana la 4000 CP, 
inclusiv 

1398 1398 1398 

d) Peste 4000 CP 2237 2237 2237 
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau 

fractiune din acesta 
182 182 182 

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: x x x 
a) Cu capacitatea de incarcare pana la 

1500 de tone, inclusiv 
182 182 182 

b) Cu capacitatea de incarcare de peste 
1500 de tone si pana la 3000 de tone , 
inclusive 

280 280 280 

c) Cu capacitatea de incarcare de peste 
3000  de tone 

490 490 490 

 

 Art. 472 – (2) – pentru plata cu 
anticipatie a impozitului pemijlocul de 
transport, datorat pentru intregul an de 
catre contribuabili, pana la data de 31 
martie a anului respectiv , se acorda o 
bonificatie de pana la 10% , stabilita 
prin hotarare a consiliului local. 

Pana la 10% 10% 10% 



ART. 471 - Declararea și datorarea impozitului pe mijloacele de transport 

(1)Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține 

dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 

decembrie a anului fiscal anterior. Norme metodologice 

(2)În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație 

la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, 

după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe mijloacele de transport 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport. 

(3)În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are 

obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are 

domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu 

data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România. 

(4)În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o 

declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de 

lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul începând cu 

data de 1 ianuarie a anului următor. 

(5)În cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv 

schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligația depunerii declarației 

fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are 

domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, și datorează 

impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(6)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 sfârșitul anului în cursul căruia încetează 

contractul de leasing financiar; 

b)locatarul are obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență 

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, însoțită 

de o copie a acestor documente; 

c)la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât și locatorul au obligația depunerii declarației 

fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-

primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoțită 

de o copie a acestor documente. 

(7) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de 

scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport. 

          ART. 487^ - Termenul de depunere a documentelor 

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe 

mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 și 469 se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului 



fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal 

anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 

31 martie, inclusiv. 
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM,  

A AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE SI A ALTOR AVIZE SI AUTORIZATII 

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

Suprafata pentru care se obtine 
certificatul de urbanism 

Aprobat 2018 conf. 
H.C.L _62/2017 

Prevederi Legea 
227/2015 privind 
Codul Fiscal 

                        2019 

a) Pana la 150 m2 , inclusiv 3 5-6 3 
b) Intre 151 si 250 m2 , 

inclusiv 
3.5 6-7 3.5 

c) Intre 250 si 500 m2 , 
inclusiv 

4.5 7-9 4.5 

d) Intre 501 si 750 m2 , 
inclusiv 

6 9-12 6 

e) Intre 751 si 1000 m2 , 
inclusiv 

7 12-14 7 

f) Peste 1000 m2  7 + 0.01 lei/m2 , 
pentru fiecare m2 care 

depaseste 1000 m2  

14 + 0.01 lei/m2 , 
pentru fiecare m2 

care depaseste 1000 
m2 

7 + 0.01 lei/m2 , 
pentru fiecare m2 

care depaseste 1000 
m2 

 

 

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

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea 
teritoriului, de catre primar  sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se 
stabileste de consiliul local in suma de: 

 

Aprobat 2017 cf H.C.L 64 /2016 Prevederi Legea 227/2015 privind 
Codul Fiscal 

2019 

15 0-15 15 
 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire- anexa 
este egala cu 0.5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii. 

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

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

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 
0.1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii 
desfiintate. 



(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraj sau excavari necesare lucrarilor de cercetare si 
prospectare a terenurilor in etapa efectuarii studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicarile 
topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari. 

Aprobat 2018 cf H.C.L 62 /2017 Prevederi Legea 227/2015 privind 
Codul Fiscal 

2019 

15 0-15 15 
      Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii 
unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea 
autorizata a lucrarilor de organizare de santier. 

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

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

Aprobat 2018 cf H.C.L _62/2017 Prevederi Legea 227/2015 privind 
Codul Fiscal 

2019 

8 0-8 8 
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de 
apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu: 

Aprobat 2018 cf H.C.L 62/ /2017 Prevederi Legea 227/2015 privind 
Codul Fiscal 

2019 

13 0-13 13 
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste de catre consiliul local in 
suma de : 

Aprobat 2018 cf H.C.L 62/2017 Prevederi Legea 227/2015 privind 
Codul Fiscal 

2019 

9 0-9 9 
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare: 

Aprobat 2018 cf H.C.L 62/2017 Prevederi Legea 227/2015 privind 
Codul Fiscal 

2019 

20 0-20 20 
Taxa pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol se stabilesc de catre consiliile locale: 

Aprobat 2018 cf H.C.L _62 /2017 Prevederi Legea 227/2015 privind 
Codul Fiscal 

2019 

80 0-80 80 
 

Taxa pentru eliberarea, vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie 
publica, respectiv restaurant (cod CAEN 561), baruri si alte activitati de servire a bauturilor  (cod 
CAEN 563) si alte activitati recreative si distractive (cod CAEN ) 

Aprobat 2018 cf H.C.L _62/2017 Prevederi Legea 227/2015 privind 
Codul Fiscal 

2019 

300 lei cu o suprafata de pana la 
100 mp; 
600 lei cu o suprafata de peste 100 
mp. 

Pana la 4.000 lei, pentru o 
suprafata de pana la 500 mp, 
inclusiv; 
Intre 4.000 lei si 8.000 lei pentru o 
suprafata mai mare de 500 mp. 

300 lei cu o suprafata de pana la 
100 mp; 
600 lei cu o suprafata de peste 100 
mp; 
4000 lei pentru o suprafata de 
peste 500 mp. 



 

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate 

Aprobat 2018 cf H.C.L 62_/2017 Prevederi Legea 227/2015 privind 
Codul Fiscal 

2019 

3% 1-3% 3% 
 

E.  Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate: 

Aprobat 2018 cf H.C.L 62/2017 Prevederi Legea 227/2015 privind 
Codul Fiscal 

                                 2019 

In cazul unui afisaj situate in locul 
in care persoana deruleaza o 
activitate economica – 32 lei; 
In cazul oricarui alt panou, afisaj 
sau structura de afisaj pentru 
reclama si publicitate- 23 lei 

In cazul unui afisaj situate in locul 
in care persoana deruleaza o 
activitate economica  suma este de 
pana la 32 lei, inclusiv 
In cazul oricarui alt panou, afisaj 
sau structura de afisaj pentru 
reclama si publicitate suma este de 
pana la 23 lei, inclusiv.  
 

32 lei/mp 
 
 
 

23 lei/mp 

G.         Impozitul pe spectacole: 

Aprobat 2018 cf H.C.L 62 /2017 Prevederi Legea 227/2015 privind 
Codul Fiscal 

                      2019 

Videoteci – 2 lei/mp/zi; 
Discoteci – 3 lei/mp/zi; 
In cazul unui spectacol de teatru, ca 
de exemplu o piesa de teatru, balet, 
opera, operetta, concert filarmonic 
sau alta manifestare muzicala, 
prezenarea unui film la 
cinematograf, un spectacol de circ 
sau orice competitie sportiv interna 
sau internatioanala – 2% 

Pana la 2%, In cazul unui spectacol 
de teatru, ca de exemplu o piesa de 
teatru, balet, opera, operetta, 
concert filarmonic sau alta 
manifestare muzicala, prezenarea 
unui film la cinematograf, un 
spectacol de circ sau orice 
competitie sportiva interna sau 
internatioanala; 
Pana la 5% in cazul oricarei 
manifestari artistice decat cele 
enumerate mai sus 

2% 
 
 
 
 
 
 

5% 

 

 

 

 

 

 

ALTE TAXE LOCALE 

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa: 

Prevederi Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 2019 
500 500 

 

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



Prevederi Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 2019 

0-32 lei 32 lei 
 

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe 
teren cu pana la 500 %, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite prin hotarare a consiliului 
local. 

Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 500% pentru 
cladirile si terenurile neingrijite, situate in intravilan. 

I. LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR 

Prevederi Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  2019 
   PERSOANE FIZICE /  PERSOANE JURIDICE                            
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au 
fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie 
considerate, potrivit legii, infractiuni: 
 Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere 
prevazute  la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10)lit. c, 
alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), 
alin. (9) si (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) si alin. (6) 
lit. b) si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 
alin. (5) si art. 483 alin. (2); 
Nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la 
art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10)lit. c, alin. (12) si 
(13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) si 
(10), art. 471 alin. (2), (4), (5) si alin. (6) lit. b) si c), 
art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) si 
art. 483 alin. (2); 
 
 
Contraventia prevazuta la alin. (2) lit a) se 
sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279 lei, iar 
cele de la alin (2) lit. b) cu amenda de la 279 lei la 
696 lei. 
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, 
inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa 
caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la 
spectacole se sanctioneaza cu amenda de la 323 lei la 
1578 lei. 
In cazul persoanelor juridice, limitele minime si 
maxime ale amenzilor prevazute la alin (3) si (4) se 
majoreaza cu 300%. 
 
 

 
 
 

279                                                     837 
 
 
 
 

696                                                      2088 
 
 
 
 
 
 
 
 

1578                                                    4734 

 

 

 

Alte dispoziții comune 

ART. 489 - Majorarea impozitelor și taxelor locale de consiliile locale sau consiliile 
județene  

(1) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității 
executive,  



poate stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcție de 
următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale, cu 
excepția taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) și c).  

(2) Cotele adiționale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile 
maxime stabilite în prezentul titlu.  

(3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a 
administrației publice locale.  

(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora 
impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin 
hotărâre a consiliului local. Norme metodologice  

(5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% 
pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan. 

(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă 
prin hotărâre a consiliului local. 

(7) Clădirile și terenurile care intră sub incidența alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a 
consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.  

(8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexa nr. 2 la proiect HCL  

 

 

 
 

Taxele speciale 
 

In conformitate cu prevederile art. 484 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, 
modificata si completata, pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul 
persoanelor fizice si juridice, Consiliile Locale pot adopta taxe speciale. 

 
Conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal, modificata si completata, “ taxele speciale se 

incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile oferite de 
institutia/serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare si functionare a 
acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, sa efectueze prestatii ce intra in sfera 
de activitate a acestui tip de serviciu. 

Scutiri 
Art. 485. – (1) autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale 

instituite conform art. 484, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice: 
a) veterade razboi, vaduvele de razboi si vaduvele necasatorite ale veteranilor de razboi; 
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul – lege nr. 118/1990, republicat, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii 

Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru 
activitati economice; 

d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta 
si ajuta institutiile de cultura nationala, precum si de a sustine actiunile cu caracter umanitar, 
social si cultural; 

e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati 
specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de 
recuperare, reabilitare se reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, 
persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii; 

f) reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in 
gradul I de invaliditate. 
  

7.Taxă speciala de salubrizare 

  Pct.1  Persoanele fizice care locuiesc pe raza comunei Agas sunt obligate la plata selective si 
reciclare a deseurilor menajere stabilita prin prezenta hotarare. 

Destinatia fondurilor constituite din incasarea taxei de colectare selectiva si reciclare a deseurilor 
menajere va fi pentru plata facturilor emise ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
PENTRU SALUBRIZARE BACAU  aferente prestarii de servicii de colectare si transportul deseurilor 
si respectiv depozitarea acestora. 

Pct. 2 Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei de colectare selective si reciclare a deseurilor 
menajere in functie de numarul de persoane din fiecare familie sau de numarul locatarilor existenti la 
acea adresa. 

Proprietarul locuintei are obligatia depunerii declaratiei care sa cuprinda toate persoanele care lociuesc la 
acea adresa (membri de familie, rude, chiriasi, flotanti, etc.) la UAT Comuna Agas in vederea stabilirii 
taxei. 

Pct. 3- Calculul taxei de colectare selective si reciclare a deseurilor menajere pentru persoanele 
fizice se face pe baza declaratiei de impunere, termenul de depunere a acesteia este 31.01.2019. 



La declaratiile depuse pana la data de 31.01.2019 se pot face rectificari pe parcursul anului. Declaratiile 
rectificative se depun in termen de 30 de zile de la data producerii modificarii numarului de persoane.  

Pct. 4. – in cazul nedepunerii declaratiei, obligatia de plata se va stabili din oficiu de catre organele 
de specialitate pe baza oricaror date si informatii detinute de acestea. 

Pct. 5 – nedepunerea declaratiei sau a declaratiei rectificative precum si depunerea acestora peste 
termen constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 60 RON si 
600 RON. 

Pct. 6 – declaratia perivind stabilirea taxei de colectare selective si reciclare a deseurilor menajere 
este prezenta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare (ANEXA NR. V), constituind in 
acelasi timp instiintare de plata.4,16.lei/persoana/luna pentru persoanele fizice, conform planului anual 
de evolutie a taxelor si tarifelor aferente proiectului „Sistem Integrat de Management al Deseurilor 
Solide in judetul Bacau”, care face parte integranta din aceasta anexa. Taxa speciala de salubritate va 
acoperi contravaloarea facurilor aferente ambelor componente ale serviciului, colectarea si transportul 
deseurilor si respectiv depozitarea acestora. 

Tarifele de colectare si transport deseuri(operatiuni desfasurate de SC Compania Romprest Sevice 
SA Bucuresti, in urma castigarii licitatiei derulate de ADIS Bacau, in numele si pe seama UAT Comuna 
Agas) sunt enumerate in tabelul urmator, care face parte integranta din prezenta anexa. 

Pct. 7 – taxa speciala de salubritate se datoreaza anual cu termene de plata in patru rate egale, astfel: 

- 31 martie, pentru lunile : ianuarie, februarie si martie; 
- 30 iunie, pentru lunile: aprilie, mai si iunie; 
- 30 septembrie, pentru lunile: iulie, august si septembrie; 
- 30 decembrie, pentru lunile: octombrie, noiembrie si decembrie. 

 

Neplata taxei  la termenele stabilite atrage dupa sine, calculul si plata majorarilor de intarziere 
precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita prevazute de legislatiei in vigoare. 

Pct. 9 – pentru imobilele nelocuite, a caror proprietari probeaza cu documente(viza de flotant, acte 
de incorporare, etc) taxa datorata se percepe la nivelul unei persoane. 

Pentru persoanele juridice , operatorul de colectare si transport va perfecta o relatie contractuala 
directa. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ALTE ACTIVITATI INCLUSIV PRESTARI DE SERVICII 

 

  (comerţ ambulant,taxe obiceiuri de anul nou) 



            - comerţ ambulant  stradal                                        20,00 lei 

            - obiceiuri de anul nou                                       50,00 lei 

 

Taxe anuale pentru eliberarea AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE ŞI PROFIL DE ACTIVITATE 

 

Nr. 
Crt. 

DESTINAŢIE Taxă (lei) 

1 Pentru debitare material lemnos 600 lei/an 

2 Pentru exploatare forestiera 600 lei/an 

3 Pentru executarea serviciului public de transport 
persoane/ bunuri în regim de taxi 

- taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru serviciul 
public de transport persoane/bunuri în regim de taxi 

- - vizarea anuală a autorizaţiei pentru executarea 
serviciului  public de transport persoane/bunuri în 
regim de taxi 

- vizarea anuală a autorizaţiei taxi permanente 

 

 

 

 

100 lei 

 

 

100 lei/an 

 

50 lei/an 

 

4 Pentru comert cu ridicata(depozit) 200lei/an 

 

5 Pentru comert cu amanuntul sediu fix 120lei/an 

6 Pentru prestari servicii 120lei/an 

7 Pentru comert cu amanuntul in piete, targuri si oboare 150lei/an 

8 Pentru activitati agricole 120lei/an 

9 Pentru motel/hotel/pensiune 1000lei/an 

10 Pentru productie 200lei/an 

11 Pentru mici mestesugari 50lei/an 

12 Telefonie,cablu tv 120lei/an 

13 Consultanta si management 120lei/an 



14 Activitati bancare/intermedieri monetare 150lei/an 

15 Activitate statie concasare,sortare,spalare 2000lei/an 

16 Extractie  rezerve si zacaminte naturale  2000lei/an 

 

 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare şi profil de activitate se datorează atât la 
deschiderea, cât şi la prelungirea unei activităţi comerciale pe raza comunei Agas, separate pentru fiecare 
punct de lucru. 

 Plata taxelor se face în in momentul eliberarii autorizatiei. 

 Fondurile constituite din încasarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei pentru executarea serviciului 
public de transport şi vizarea anuală a autorizaţiei, precum şi cele obţinute din încasarea tarifului pentru 
acces aşteptare clienţi vor fi utilizate pentru amenajarea parcărilor şi a locurilor de aşteptare clienţi. 

 Taxă de înscriere pentru mijloacele de transport pentru care nu există obligaţia înmatriculării la 
organele de poliţie,  

- vehicule cu tracţiune animală,                             50 lei 

- mopede, motoscutere, remorci agricole             100 lei  

- maşini autopropulsate pentru lucrări, maşini agricole şi forestiere               200 lei 

 Destinaţia fondurilor constituite din încasarea acestei taxe va fi pentru confecţionarea plăcuţelor cu 
numărul de înregistrare şi a certificatelor de înregistrare. 

Taxa pentru oficierea casatoriilor in afara programului de lucru, respectiv in zilele de vineri dupa ora 1330, 

sambata, duminica si in zilele declarate libere conform legii                
                                                                                                                                                50,00 lei 

                             
    Taxa desfacere casatorie prin divort pa cale administrativa                               500 lei 
   Taxă eliberare copii după documente din arhiva primăriei                              20 lei 
   Taxă teren închiriat din domeniul domeniul public si privat 
pentru agricultură                                                                                0.10 

lei/mp/an 
   Taxa teren inchiriat pentru desfasurarea  

de activitati economice si lucrative                                        0,20 
lei/mp/an 

Taxă teren închiriat în vederea amplasării de chioşcuri                                                    1,00lei/mp/lună 
 si alte construcţii provizorii                                                                                                             
Taxa teren inchiriat pentru spatii privind serviciile medicale 

(cabinete medicale si farmacii)                                                                                          5 lei /mp/an 
Taxă lunară  pentru  teren închiriat   pentru  utilizare izlaz comunal                                           1.5 lei/mp/luna 
  

  Taxa xerox              A4                                                                              -     0,50 
lei/copie  

                              A3                                                                                       -      1 leu/copie 
                  

      Inchiriere tractor si remorca                                                                    65,00 lei/ora- lucru 
efectiv+ 

                                             18,00 lei/ora- la dispozitie 

       Închiriere buldoexcavator                                                                     21,00 lei ora – la dispoziţie 
+ 



                                                            120,00 lei ora –lucru 
efectiv cu                                      motorina  
consiliului local  

    Taxa paza si ordine publica                      10.00 
lei/an/familie  
           20.00lei/pers 
juridice 

 
 

5. TAXA PENTRU ELIBERAREA IN REGIM DE URGENTA A CERTIFICATULUI FISCAL 
 

Toti contribuabilii persoane fizice si juridice datoreaza o taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a 
certificatului fiscal (eliberarea in ziua depunerii cererii) si a adeverintetor – dovada spatiu, necesara la 
Registrul Comertului, in situatia in care documentatia necesara este completa si corecta. 
 Nivelul acestei taxe este de : 

- 5 lei pentru persoane fizice; 
- 10 lei pentru persoane juridice. 

  
 
 
 Taxa se achita anticipat, o data cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile 
realizate vor fi utilizate de catre Compartimentul Impozite si taxe locale pentru eficientizarea 
activitatii. 

 
 
 

6.TAXA PENTRU ELIBERAREA IN REGIM DE URGENTA A ADEVERINTELOR DE ROL 
AGRICOL 

 
 

Taxa este datorata de contribuabilii care doresc eliberarea adeverintelor de rol agricol in regim de 
urgenta. 
 
Nivelul acestei taxe este de : 

- 3 lei pentru persoane fizice; 
-    8 lei pentru persoane juridice. 

 
 
 Taxa se achita anticipat, o data cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile 
realizate vor fi utilizate de catre Compartimentul   Registru Agricol pentru eficientizarea activitatii. 

 Nu se elibereaza adeverinte de rol necesare pentru Registrul Comertului, diverse credite  
      bancare, servicii de tefonie mobila si internet contribuabililor care figureaza cu debite catre                                  
bugetul local al comunei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

TAXE SPECIALE APLICABILE PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A TERENURILOR 
APARŢINÂND COMUNEI AGAS 

 

SPECIFICUL ACTIVITĂŢII 

Taxă lei /mp/zi 
  

1. Taxa pentru ocuparea locurilor necesare vînzării produselor de 
orice fel,  produselor realizate din exercitarea unor activităţi 
autorizate pe cont  
propriu : 

- Intre 0 mp si 4 mp (ex. Tarabe, masini mici, etc.) 
- Peste 4,01 mp. 

 

 
 

10 lei/zi 
30 lei/zi 

 
 

2. Taxa pentru ocuparea locurilor publice cu mijloace de agrement  12 

3.Taxa pentru ocuparea locurilor publice necesare activităţilor 
promoţionale fără vînzarea de produse (se permite distribuirea de 
pliante informative ,distribuţia gratuită de produse sau alte activităţi 
fără realizare de venit), precum şi pentru amplasarea de panouri de 
informare (pentru programme de investiţii, campanii naţionale sau 
locale, etc.)  

8 

4. Taxa pentru utilizarea terenurilor pentru amplasarea panourilor 
publicitare/reclamă, etc. (când nu este cazul de licitaţie) 

13 

5. Taxe pentru utilizarea terenurilor afectate de lucrări reţele 
subterane  
(închirierea se face pentru minim 3 zile indiferent de lungimea 
reţelei) 

a)pînă la 20 m lungime  
 

b)între 20-300 m lungime 
c)peste 300 m lungime  

 

 
 
 
 

2 
 

1 
0,5 

6. Taxa pentru ocuparea terenurilor în vederea organizării de 
manifestări publice de genul spectacole, festivaluri, circ, etc cu 
durată de pînă la 48 ore .  

500 RON/manifestare 

 

 



 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnaeză  

Dobritoiu Vasile Florin            Secretar, Franţ Doina  

 

 

 

 

 

 

 

 
Taxele judiciare de timbru 

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de 
timbru şi ale Legii nr. 127/26.04.2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

EXTRAS DIN NORMA JURIDICĂ 

NIVELURILE APLICABILE 

OUG 80/2013 

-Taxa, în lei - 

Art.3 (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse în instanţele 
judecătoreşti, se taxează astfel:   

a) până la valoarea de 500 lei 8% dar nu mai puţin de 20 lei 

b) între 501 lei şi 5.000 lei 40 + 7% pentru ce depăşeşte 500 
lei 

c) între 5.001 lei şi 25.000 lei 355 + 5% pentru ce depăşeşte 5000 
lei 

d) între 25.001 şi 50.000 lei 1355 + 3% pentru ce depăşeşte 
25000 lei 

e) între 50.001 şi 250.000 lei 2105 + 2% pentru ce depăşeşte 
50000 lei 

f) peste 250.000 lei 6105 + 1% pentru ce depăşeşte 
250000 lei 

Art. 4 (1) În cazul acţiunilor posesorii, taxa judiciară de timbru se 
calculează: 

20% din valoarea bunului a cărui 
posesie se solicită 

Art. 4 (2) (...) acţiunile are au ca obiect un dezmembrământ al 
dreptului de proprietate: 

20% din valoarea bunului asupra 
căruia poartă dezmembrământul 

(...) cererilor are au ca obiect servituţi 
20% din valoarea imobilului asupra 



căruia se solicită constituirea 
servituţii 

Art. 5 (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:   

a) stabilirea bunurilor supuse împărţelii 3% din valoarea acestora 

b) stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei-părţi ce se 
cuvine fiecărui coproprietar: 50 lei pentru fiecare coproprietar 

c) creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din 
starea de proprietate comună: 

3% din valoarea creanţelor a căror 
recunoaştere se solicită 

d) cererea de raport 3% din valoarea bunurilor a căror 
raportare se solicit 

 

 

e) cererea de reductiune a liberalitatilor excesive 3% din valoarea partii de rezerva 
supusa reintregirii prin reductiunea 
liberalitatilor 

f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a 
acestuia 3% din valoarea masei partajabile 

(2) Daca cererile in materia partajului judiciar prevazute de alin. (1) se 
formuleaza in cadrul aceleiasi actiuni.... 5% din valoarea masei partajabile 

 ART. 6 (1) Cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii 
speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură 
civilă:   

valoarea cererii nu depăşeşte 2.000 lei 50 lei 

valoare depăşeşte 2.000 lei 200 lei 

(2) Cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a 
VI-a din Codul de procedură civilă 200 lei 

(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept, 
solutionate potrivit procedurii speciale prevazute de titlul XI al cartii a 
VI-a din Codul de procedura civila 100 lei 

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanta presedintiala, cand sunt 
neevaluabile in bani 20 lei 

....cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială este evaluabilă 
în bani ....şi valoarea acesteia nu depăşeşte 2.000 lei 50 lei 

....cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială este evaluabilă 
în bani ....şi valoarea acesteia  depăşeşte 2.000 lei 200 lei 



Art. 7  Actiunile privind stabilirea si acordarea de despagubiri pentru 
daunele morale aduse onoarei, demnitatii sau reputatiei unei persoane 
fizice 100 lei 

Art. 8 (1) (....)  a) cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei 
unui drept nepatrimonial; 
    b) cereri in anularea sau in constatarea nulitatii unui act juridic 
nepatrimonial; 
    c) cereri care privesc dreptul de folosinta a bunului inchiriat sau 
arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani; 
    d) actiunile in granituire; in ipoteza in care prin aceeasi cerere se 
revendica si o portiune de teren, la taxa judiciara de timbru stabilita 
pentru actiunea in granituire se adauga si taxa corespunzatoare valorii 
suprafetei revendicate 100 lei 

(2) Cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara, cand nu 
este accesorie actiunii in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea 
sau rezilierea unui act juridic patrimonial...valoarea cererii nu 
depaseste 5.000 lei 

50 lei 

 

 

 

 

 (...) Cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara, cand nu 
este accesorie actiunii in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea 
sau rezilierea unui act juridic patrimonial...valoarea cererii depaseste 
5.000 lei 300 lei 

Art. 9  Urmatoarele cereri formulate in cursul procesului sau in 
legatura cu un proces se taxeaza astfel:   

a) cereri de recuzare in materie civila - pentru fiecare participant la 
proces - pentru care se solicita recuzarea 100 lei 

 b) cereri de stramutare in materie civila 100 lei 

 c) cereri de repunere in termen 20 lei 

d) cereri de perimare 20 lei 

e) cereri de reexaminare impotriva incheierii prin care au fost stabilite 
amenzile judiciare si despagubirile potrivit art. 190 din Codul de 
procedura civila 20 lei 

f) cereri de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de 
chemare in judecata, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de 
procedura civila 20 lei 

g) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii se 
datoreaza partilor 

50% din taxa judiciară de timbru 
pentru cererea sau acţiunea a cărei 

judecare a fost suspendată 

 h) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute 50 lei 



 i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la 
dosar, atunci cand sunt efectuate de catre instanta 0,20 lei/pagină 

 j) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, 
pentru fiecare exemplar de copie 1 leu/pagină 

k) cereri pentru eliberarea oricaror altor certificate prin care se atesta 
fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata ori cu 
privire la dosarele aflate in arhiva acestora 1 leu/pagină 

l) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de 
pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive 

5 lei pentru fiecare exemplar de 
copie 

Atr. 10 (1) In materia executarii silite, urmatoarele cereri se taxeaza 
astfel:   

 a) cereri pentru incuviintarea executarii silite, pentru fiecare titlu 
executoriu 20 lei 

b) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii 
provizorii 50 lei 

(2) În cazul contestaţiilor la executare (...) Taxa aferentă acestei 
contestaţii nu poate depăşi suma de ……¹), indiferent de valoarea 
contestată 

1000 ¹) 

 

 

 

obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la 
executare se taxeaza.... 100 lei 

(4) Cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate 
cazurile, cu .....*) lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei 50 lei*) 

Cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate cazurile, 
cu .....*) lei, daca valoarea cererii  depaseste 5.000 lei 300 lei*) 

Art. 11 Alte categorii de cereri se taxeaza dupa cum urmează:   

a) cereri prin care partile solicita instantei pronuntarea unei hotarari 
care sa consfinteasca intelegerea partilor, inclusiv cand este rezultata 
din acordul de mediere 20 lei 

in cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere priveste 
transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia 
ori mai multor bunuri imobile 

20 lei + 50% din valoarea taxei 
care s-ar datora pentru actiunea in 
revendicare a bunului cu valoarea 
cea mai mare dintre bunurile care 

fac obiectul dreptului real 
transferat 

In cazul in care intelegerea sau acordul de mediere are ca obiect 
partajul 

20 lei + 50% din valoarea taxei 
calculate potrivit art. 5 

b) cereri in legatura cu masurile asiguratorii 100 lei 



cererile au ca obiect instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si 
aeronavelor 1000 lei 

 c) contestatia privind tergiversarea procesului si plangerea impotriva 
incheierii de solutionare a contestatiei 20 lei 

Art. 12 Cererile pentru dobandirea personalitatii juridice, pentru 
autorizarea functionarii si pentru inregistrarea unor persoane juridice 
se taxeaza dupa cum urmează:   

 a) cereri privind inregistrarea partidelor politice sau pentru 
modificarea statutului acestora 300 lei 

 b) cereri pentru dobandirea personalitatii juridice de catre 
organizatiile prevazute in Legea dialogului social nr. 62/2011, 
republicata, cu modificarile ulterioare, precum si pentru modificarea 
actelor constitutive ale acestora 200 lei 

 c) cereri pentru dobandirea personalitatii juridice de catre asociatiile 
fara scop lucrativ, fundatii, uniuni si federatii de persoane juridice fara 
scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale 
acestora 100 lei 

Art. 13  Actiunile formulate in domeniul dreptului de proprietate 
intelectuala se taxeaza dupa cum urmează:   

 a) pentru recunoasterea dreptului de autor si a drepturilor conexe, 
pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, 
inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere 
de arta, precum si pentru luarea oricaror masuri in scopul prevenirii 
producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea repararii acestora 
ori pentru restabilirea dreptului atins: 100 lei 

 b) pentru recunoasterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a 
drepturilor nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune 
si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului 100 lei 

 c) cererile neevaluabile in bani privitoare la drepturile conferite de 
marca, desene si modele industriale 300 lei 

Art. 14 (1) Actiunile, cererile, obiectiunile, contestatiile introduse la 
instantele judecatoresti in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei 
Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 287/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare, si al Legii nr. 503/2004 privind 
redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in 
activitatea de asigurari, cu modificarile si completarile ulterioare 200 lei 

(2) Cererile de competenta instantelor judecatoresti avand ca obiect 
inregistrari in registrul comertului 100 lei 

Art. 15  Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri 
referitoare la raporturile de familie sunt urmatoarele:   



a) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. a) din 
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile 
ulterioare, denumita in continuare Codul civil 200 lei 

b) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. b) si 
c) din Codul civil 100 lei 

c) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. d) din 
Codul civil 50 lei 

d) cererea privind acordarea despagubirilor sau pentru stabilirea 
prestatiei compensatorii 50 lei 

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divort si care au 
ca obiect stabilirea locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, 
stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a 
copiilor, dreptul parintelui sau al altor persoane decat parintii de a avea 
legaturi personale cu copilul, locuinta familiei 20 lei fiecare cerere 

f) orice alta cerere neevaluabila in bani 20 lei, daca nu sunt scutite, potrivit 
legii, de taxa de timbru 

ART. 16 In materia contenciosului administrativ, cererile introduse de 
cei vatamati in drepturile lor printr-un act administrativ sau prin 
refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a le rezolva 
cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxeaza dupa cum 
urmeaza:   

a) cererile pentru anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea 
dreptului pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, a unei 
adeverinte sau a oricarui altui inscris 50 lei 

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea 
pagubelor suferite printr-un act administrativ 

10% din valoarea pretinsa, dar nu 
mai mult de 300 lei 

 ART. 17 Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a 
activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, 
se taxeaza dupa cum urmeaza:   

a) contestatia impotriva deciziei Colegiului director al Camerei 
Notarilor Publici sau, dupa caz, a Biroului executiv al Consiliului 
Uniunii Notarilor Publici prin care au fost solutionate conflictele de 
competenta dintre notarii publici 100 lei 

b) plangerile impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire 
a unui act notarial 20 lei 

Art. 18 (...) cereri formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind 
executorii judecatoresti, republicata, cu modificarile ulterioare   

 a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta intre birourile 
executorilor judecatoresti 20 lei 

 b) plangeri impotriva refuzului executorului judecatoresc de a-si 
indeplini atributiile prevazute de lege 20 lei 



c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului 
judecatoresc 20 lei 

ART. 19 In materie contraventionala, plangerea impotriva procesului-
verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, precum si calea de 
atac impotriva hotararii pronuntate 20 lei 

 ART. 20 Actiunile si cererile in materie de carte funciara, cand nu 
pun in discutie fondul dreptului 50 lei 

 ART. 21 Cererea privind inregistrarea asociatiilor de proprietari, de 
locatari sau mixte si apelul impotriva incheierii judecatorului-delegat 20 lei 

ART. 22 Cererile adresate Ministerului Justitiei se taxeaza dupa cum 
urmeaza:   

 a) cereri pentru supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe 
inscrisuri, destinate a fi utilizate in strainatate 

10 lei pentru fiecare inscris ori 
copie 

b) cereri pentru autorizarea traducatorilor si interpretilor 300 lei 

c) cereri in vederea atestarii titlului oficial de calificare roman de 
consilier juridic si a experientei dobandite in Romania, in vederea 
admiterii si practicarii acesteia in celelalte state membre ale Uniunii 
Europene sau ale Spatiului Economic European; pentru atestarea 
calificarii de traducator si interpret autorizat, in vederea exercitarii 
acesteia in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului 
Economic European ori in Confederatia Elvetiana; pentru atestarea 
calificarii de expert tehnic judiciar in vederea exercitarii acesteia in 
statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic 
European ori in Confederatia Elvetiana 100 lei 

d) cereri adresate Ministerului Justiţiei în vederea recunoaşterii 
calificării profesionale de traducător şi interpret autorizat sau expert 
tehnic judiciar, în condiţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea 
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate 
din România, cu modificările şi completările ulterioare  100 lei 

 

ART. 23 (1) Cererile pentru exercitarea apelului impotriva hotararilor 
judecatoresti se taxeaza cu:   

a) cererea sau actiunea neevaluabila in bani, solutionata de prima 
instanta 

50% din taxa datorată pentru 
acţiunea soluţionată de prima 

instanţă , dar nu mai puţin de 20 lei 

b) cererilor si actiunilor evaluabile in bani 50% din taxa datorată la suma 
contestată, dar nu mai puţin de 20 

lei 

Art. 24 (1) Recursul impotriva hotararilor judecatoresti daca se invoca 
unul sau mai multe dintre motivele prevazute la art. 488 alin. (1) pct. 
1-7 din Codul de procedura civila 100 lei  



(2) In cazul in care se invoca incalcarea sau aplicarea gresita a 
normelor de drept material, pentru cereri si actiuni evaluabile in bani 

50% din taxa datorata la suma 
contestata, dar nu mai putin de 100 

lei 

pentru cererile neevaluabile in bani 100 lei  

Art. 25 (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau, dupa caz, a 
recursului impotriva urmatoarelor hotarari judecatoresti:   

a) incheierea prin care s-a dispus vanzarea bunurilor in actiunea de 
partaj 20 lei 

b) incheierea de suspendare a judecarii cauzei 20 lei 

c) hotararile de anulare a cererii ca netimbrata, nesemnata sau pentru 
lipsa calitatii de reprezentant 20 lei 

(2) Cererile pentru exercitarea apelului sau, dupa caz, recursului 
impotriva urmatoarelor hotarari judecatoresti:   

a) hotararile prin care s-a respins cererea ca prematura, inadmisibila, 
prescrisa sau pentru autoritate de lucru judecat 50 lei 

 b) hotararea prin care s-a luat act de renuntarea la dreptul pretins 50 lei 

c) hotararea prin care s-a luat act de renuntarea la judecata 50 lei 

d) hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor 50 lei 

(3) Cererea pentru exercitarea caii de atac care vizeaza numai 
considerentele hotararii, in toate situatiile 100 lei 

Art. 26 (1) Pentru formularea contestatiei in anulare 100 lei 

(2) Cererea de revizuire 100 lei pentru fiecare motiv de 
revizuire invocat 

Art. 27 Orice alte actiuni sau cereri neevaluabile in bani, cu exceptia 
celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii 20 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA AGAS 

NR._______din____________ 

DECLARATIE 

Privind stabilirea taxei  speciale de salubritate 

Subsemnatul _____________________________, legitimat cu C.I /B.I seria ____ nr ___________ 
C.N.P _______________________, eliberat de Politia _____________ la data de __________________, cu 
domiciliul in localitatea __________________ , judetul ________________, str. _____________________, 
nr, _________________, declar pe propria raspundere ca ma oblig la plata taxei de speciale de salubritate  
pentru un numar de ________ persoane astfel: 

Nr.crt. Nume si prenume CNP Observatii 

    

    

    

    

    

    

 

OBLIGATII CONTRIBUABILI: 

1) orice modificare privind datele inscrise in prezenta declaratie va fi comunicata, in scris la 
PRIMARIA AGAS in termen de 30 de zile de la data producerii acestora , in vederea operarii  

2) termenul de plata a taxei special de salubrizare, este astfel: 
- 31 martie, pentru lunile : ianuarie, februarie si martie; 
- 30 iunie, pentru lunile: aprilie, mai si iunie; 
- 30 septembrie, pentru lunile: iulie, august si septembrie; 

- 30 decembrie, pentru lunile: octombrie, noiembrie si decembrie. 
3) neplata taxei atrage dupa sine calculul si plata majorarilor de intarziere precum si aplicarea masurilor 

de urmarire si executare silita conform legislatiei in vigoare. 
4) Depunerea declaratiei neconforma cu realitatea, nedepunerea declaratiei sau a declaratiei 

rectificative precum si depunerea acestora peste termen constituie contraventie si se sanctioneaza cu 
amenda contraventionala cuprinsa intre 60 lei si 600 lei. 

5) Declaratia de impunere constituie instiintare de plata conform  Codului de procedura fiscala. 
 

Numele si prenumele declarantului,                Semnatura 

 

 

 
 



Anexa nr. 4 la Proiectul de Hotarare  
 

MODEL 01 
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
COMUNA AGAS  

 
NR._______din____________ 

 
 

DECLARATIE DE IMPUNERE 
In vederea stabilirii nr. Utilizatorilor serviciului public de salubrizare pentru 

calcularea taxei specile de salubrizare pentru utilizatorii casnici 
 
 
 

Subsemnatul _____________________________,avaad calitate de proprietar/chirias, concesionar, 
locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinta (in cazul locuintelor proprietate de stat/UAT) al 
lociuntei situate in localitatea _______________, legitimat cu C.I /B.I seria ____ nr ___________ C.N.P 
_______________________, eliberat de Politia _____________ la data de __________________, cu 
domiciliul in localitatea __________________ , ________________, str. _____________________, nr, 
_________________, judetul ________ avand locul de munca la/ pensionar 
________________________ , declar pe propria raspundere ca unitatea locative are in component 
urmatorii membri (locatari stabili, chiriasi, flotanti): 

 

Nr.crt. Nume si prenume CNP Observatii 

    

    

    

    

    

    

OBLIGATII CONTRIBUABILI: 

1)Orice modificare privind datele inscrise in prezenta declaratie va fi comunicata, in scris la PRIMARIA 
AGAS in termen de 30 de zile de la data producerii acestora , in vederea operarii  

2) termenul de plata a taxei special de salubrizare, este astfel: 
- 31 martie, pentru lunile : ianuarie, februarie si martie; 
- 30 iunie, pentru lunile: aprilie, mai si iunie; 
- 30 septembrie, pentru lunile: iulie, august si septembrie; 

- 30 decembrie, pentru lunile: octombrie, noiembrie si decembrie. 
3)neplata taxei atrage dupa sine calculul si plata majorarilor de intarziere precum si aplicarea masurilor 
de urmarire si executare silita conform legislatiei in vigoare. 
4)Depunerea declaratiei neconforma cu realitatea, nedepunerea declaratiei sau a declaratiei rectificative 
precum si depunerea acestora peste termen constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda 
contraventionala cuprinsa intre 60 lei si 600 lei. 
5)Declaratia de impunere constituie instiintare de plata conform  Codului de procedura fiscala. 

 
Numele si prenumele declarantului,                Semnatura 



Anexa nr. 4 la Proiectul de Hotarare  
MODEL 02 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA AGAS 

NR._______din____________ 
DECLARATIE DE IMPUNERE 

 
In vederea stabilirii nr. Utilizatorilor serviciului public de salubrizare pentru 

calcularea taxei specile de salubrizare pentru proprietari de immobile persoane 
fizice/juridice, pentru imobile inchiriate persoanelor juridice (inclusive PFA- uri, 

etc) 
Subsemnatul(a)/subscrisa _____________________________,avaad calitate de proprietar al imobilului 
situat in localitatea _______________, cu domiciliu/sediu in localitatea ___________, str. 
____________, nr. ____, bl. _____, sc. ___, ap. _____ legitimat cu C.I /B.I seria ____ nr ___________ 
C.N.P /C.U.I_____________________, eliberat de Politia _____________ la data de 
__________________, avand locul de munca la/ pensionar ________________________ declar pe 
propria raspundere ca imobilul este utilizat de urmatorii operatori economici (persoane juridice, inclusive 
PFA – uri, II- uri, etc): 
 

Nr.crt. Denumirea 
persoanei juridice 
(inclusive PFA-uri, 
II-uri, etc) 

Adresa Domeniul de 
activitate 

Certificat 
unic de 
inregistrare 
la registrul 
comertului 

     

     

     

     

     

     

 
Se vor trece in tabel datele tuturor persoanelor juridice (inclusive PFA-uri, II- uri, etc.)care isi 
desfasoara activitatea la adresa mentionata. 
Aceasta Declaratie va fi insotita de Declaratiile de impunere pentru fiecare persoana juridical (Model 4) 
rezidenta la adresa mentionata. 
Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul in declaratii 
ca toate datele furnizate in aceasta declarative precum si documentele atasate sunt conforme cu 
realitatea. 
OBLIGATII CONTRIBUABILI: 
1) orice modificare privind datele inscrise in prezenta declaratie va fi comunicata, in scris la 
PRIMARIA AGAS in termen de 30 de zile de la data producerii acestora , in vederea operarii 
2) taxa speciala de salubritate se datoreaza anual cu termen de plata lunar, pana in data de 15 ale 
lunii urmatoare celei in care s-a prestat serviciul de salubritate. 
3) neplata taxei atrage dupa sine calculul si plata majorarilor de intarziere precum si aplicarea 
masurilor de urmarire si executare silita conform legislatiei in vigoare. 
4) Depunerea declaratiei neconforma cu realitatea, nedepunerea declaratiei sau a declaratiei 
rectificative precum si depunerea acestora peste termen constituie contraventie si se 
sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 60 lei si 600 lei. 
5) Declaratia de impunere constituie instiintare de plata conform Codului de procedura fiscala. 
 
Numele si prenumele declarantului, Semnatura, 
__________________________ _____________ 
Telefon __________________, adresa e-mail _____________________ 



 
Anexa nr. 4 la Proiectul de Hotarare  

 
MODEL 03 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

COMUNA GAS 
NR._______din____________ 

 
DECLARATIE DE IMPUNERE 

In vederea stabilirii nr. Utilizatorilor serviciului public de salubrizare pentru 
calcularea taxei specile de salubrizare pentru proprietari de immobile persoane 

juridice, care inchiriaza persoanelor fizice/ persoanelor fizice ce desfasoara 
profesii liberale 

 
Subsemnatu/al _____________________________ C.N.P _____________________, BI/CI 

seria___, 
nr.___________ cu domiciliul in localitatea __________________ , ________________, str. 
_____________________, nr, _________________, judetul ________, in calitate de reprezentant 
al________________, cu sediul in ______________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 
___________________, avand calitate de proprietar al locuintei situate in localitate ___________, str. 
____________, nr. _____, bl._____, sc. ______, ap.______ declar pe propria raspundere ca unitatea 
locative are in component urmatorii membri (locatari stabili, chiriasi, flotanti): 
 
Nr.crt. Nume si prenume CNP Observatii 

    

    

    

    

    

    

 
 
Se vor trece in tabel datele tuturor membrilor de familie/locatarilor. 
Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul in declaratii 
ca toate datele furnizate in aceasta declarative precum si documentele atasate sunt conforme cu 
realitatea. 
OBLIGATII CONTRIBUABILI: 
1) orice modificare privind datele inscrise in prezenta declaratie va fi comunicata, in scris la 
PRIMARIA ASAU in termen de 30 de zile de la data producerii acestora , in vederea operarii 
2) taxa speciala de salubritate se datoreaza anual cu termen de plata lunar, pana in data de 15 ale 
lunii urmatoare celei in care s-a prestat serviciul de salubritate. 
3) neplata taxei atrage dupa sine calculul si plata majorarilor de intarziere precum si aplicarea 
masurilor de urmarire si executare silita conform legislatiei in vigoare. 
4) Depunerea declaratiei neconforma cu realitatea, nedepunerea declaratiei sau a declaratiei 
rectificative precum si depunerea acestora peste termen constituie contraventie si se 
sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 60 lei si 600 lei. 
5) Declaratia de impunere constituie instiintare de plata conform Codului de procedura fiscala. 
Numele si prenumele declarantului, Semnatura, 
__________________________ _____________ 
Telefon __________________, adresa e-mail ______________________ 
 
 



 
Anexa nr. 4 la Proiectul de Hotarare 

MODEL 04 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
COMUNA AGAS 

NR._______din____________ 
 

DECLARATIE DE IMPUNERE 
In vederea stabilirii nr. Utilizatorilor serviciului public de salubrizare pentru 

calcularea cuantumului taxei specile de salubrizare pentru utilizatori non-casnici 
(operatori economici, institutii publice, asociatii non-profit altele decat asociatiile 

de proprietari/locatari, PFA, etc) 
 
 

Subsemnatul _____________________________ C.N.P _____________________, BI/CI seria___, 
nr.___________, in calitate de reprezentant al________________, cu sediul in ______________, str. 
_______________, nr. ___, bl. _______, sc. __________, ap.____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 
___________________, declar pe propria raspundere ca: 
(se completeaza in functie de specificul activitatii) 

Punct de lucru________________________________ 
Selectati specificul activitatii si completati datele aferente (date anuale): 
- Entitati de drept public si privat ce au intre 0 si 5 angajati ____________ 
* numar de angajati (la data completarii) ______ 
* domeniul de activitate _________________________ 
- Entitati de drept public si privat ce au intre 6 si 10 angajati ________________ 
* numar de angajati (la data completarii) ________ 
* domeniul de activitate ___________________ 
- Entitati de drept privat ce desfasoara orice alte activitati cu exceptia comertului ________ 
* numar de angajati (la data completarii) ______ 
* numar de recipiente de colectare deseuri reziduale/capacitate recipient(litri)^ ___ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de hartie/carton/capacitate recipient (litri)^ ___________ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de plastic/metal/capacitate recipient (litri)^ _______ 
* Numar de recipient de colectare deseuri de sticla/ capacitate recipient (litri)^ ____ 
- Entitati de trept public 
* numar de angajati (la data completarii) ____________ 
* numar de recipient de colectare deseuri reziduale/ capacitate recipient (litri)^ __ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de hartie/carton/capacitate recipient (litri)^ ___________ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de plastic/metal/capacitate recipient (litri)^ _______ 
* Numar de recipient de colectare deseuri de sticla/ capacitate recipient (litri)^ ___ 
- Unitati de vanzare cu amanuntul/ angro 
* numar de angajati (la data completarii) ____________ 
* numar de recipient de colectare deseuri reziduale/ capacitate recipient (litri)^ __ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de hartie/carton/capacitate recipient (litri)^ ___________ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de plastic/metal/capacitate recipient (litri)^ _______ 
* Numar de recipient de colectare deseuri de sticla/ capacitate recipient (litri)^ ___ 
- Unitate de invatamant ( gradinita, scoala) _________ 
* numar de angajati (la data completarii) ____________ 
* numar de recipient de colectare deseuri reziduale/ capacitate recipient (litri)^ __ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de hartie/carton/capacitate recipient (litri)^ ___________ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de plastic/metal/capacitate recipient (litri)^ _______ 
* Numar de recipient de colectare deseuri de sticla/ capacitate recipient (litri)^ ___ 
- Unitate sanitara fara paturi______ 
* numar de angajati (la data completarii) ____________ 
* numar de recipient de colectare deseuri reziduale/ capacitate recipient (litri)^ __ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de hartie/carton/capacitate recipient (litri)^ ___________ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de plastic/metal/capacitate recipient (litri)^ _______ 
* Numar de recipient de colectare deseuri de sticla/ capacitate recipient (litri)^ ___ 
- Restaurant, bar, hotel, pensiune, cantina, cofetarie sau alta unitate de alimentatie publica sau a 
caror activitate este inregistrata in grupele CAEN 561 – restaurant, 563 – Baruri si alte activitati de 
servire a bauturilor si 932 – Alte activitati recreative si distractive ______________ 
* numar de angajati (la data completarii) ____________ 
* numar de recipient de colectare deseuri reziduale/ capacitate recipient (litri)^ __ 



* numar de recipiente de colectare deseuri de hartie/carton/capacitate recipient (litri)^ ___________ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de plastic/metal/capacitate recipient (litri)^ _______ 
* Numar de recipient de colectare deseuri de sticla/ capacitate recipient (litri)^ ___ 
* numar de recipient de colectare deseuri biodegradabile/capacitate recipient (litri)^ 
^ se vor inscrie nimarul x capacitatea recipientilor necesari – 120 litri, 240 litri sai 1100 litri. 
Numele si prenumele declarantului, Semnatura, 
__________________________ _____________ 
Telefon __________________, adresa e-mail _____________________ 
 

\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 4 la Proiectul de Hotarare  
MODEL 05 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA AGAS 

 
NR._______din____________ 

DECLARATIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE 
In vederea stabilirii nr. Utilizatorilor serviciului public de salubrizare pentru 

calcularea taxei specile de salubrizare pentru utilizatorii casnici 
 
 

Subsemnatul _____________________________,avaad calitate de proprietar/chirias, concesionar, 
locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinta (in cazul locuintelor proprietate de stat/UAT) al 
locuntei situate in localitatea _______________, legitimat cu C.I /B.I seria ____ nr ___________ C.N.P 
_______________________, eliberat de Politia _____________ la data de __________________, cu 
domiciliul in localitatea __________________ , ________________, str. _____________________, nr, 
_________________, judetul ________ avand locul de munca la/ pensionar 
________________________ , declar pe propria raspundere ca unitatea locative si-a schimbat 
component de la un numar de ____ membri la un numar de ___ membri, noua componenta fiind 
urmatoarea(locatari stabili, chiriasi, flotanti): 
 

Nr.crt. Nume si prenume CNP Observatii 

    

    

    

    

    

    

 
 
Se vor trece in tabel datele membrilor de familie/ locatarilor, inclusive cele ale persoanelor care 
completeaza declaratia de impunere (daca domiciliaza la adresa mentionata). Pentru locuintele 
inchiriate 
persoanelor fizice se vor trece datele tuturor persoanelor care locuiesc la adresa mentionata. 
Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul in 
declaratii 
ca toate datele furnizate in aceasta declarative precum si documentele atasate sunt conforme cu 
realitatea. 
OBLIGATII CONTRIBUABILI: 
1) orice modificare privind datele inscrise in prezenta declaratie va fi comunicata, in scris la 
PRIMARIA ASAU in termen de 30 de zile de la data producerii acestora , in vederea operarii 
2) taxa speciala de salubritate se datoreaza anual cu termen de plata lunar, pana in data de 15 
ale lunii urmatoare celei in care s-a prestat serviciul de salubritate. 
3) neplata taxei atrage dupa sine calculul si plata majorarilor de intarziere precum si aplicarea 
masurilor de urmarire si executare silita conform legislatiei in vigoare. 
4) Depunerea declaratiei neconforma cu realitatea, nedepunerea declaratiei sau a declaratiei 
rectificative precum si depunerea acestora peste termen constituie contraventie si se 
sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 60 lei si 600 lei. 
5) Declaratia de impunere constituie instiintare de plata conform Codului de procedura fiscala. 
Numele si prenumele declarantului, Semnatura, 
__________________________ _____________ 
Telefon __________________, adresa e-mail ______________________ 
 



 
Anexa nr. 4 la Proiectul de Hotarare  

MODEL 06 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
COMUNA AGAS 

NR._______din____________ 
 
 

DECLARATIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE 
In vederea stabilirii nr. Utilizatorilor serviciului public de salubrizare pentru 

calcularea taxei specile de salubrizare pentru proprietari de immobile persoane 
fizice/juridice, pentru imobile inchiriate persoanelor juridice (inclusive PFA- uri,etc) 

 
 

Subsemnatul(a)/subscrisa _____________________________,avaad calitate de proprietar al imobilului 
situat in localitatea _______________, cu domiciliu/sediu in localitatea ___________, str. 
____________, nr. ____, bl. _____, sc. ___, ap. _____ legitimat cu C.I /B.I seria ____ nr ___________ 
C.N.P /C.U.I_____________________, eliberat de Politia _____________ la data de 
__________________, avand locul de munca la/ pensionar ________________________ declar pe 
propria raspundere ca in imobil s-a schimbat component de la un numar de __ membri la un numar de _ 
membri, noua component fiind urmatoarea: 
 
Nr.crt. Denumirea 

persoanei juridice 
(inclusive PFA-uri, 
II-uri, etc) 

Adresa Domeniul de 
activitate 

Certificat 
unic de 
inregistrare 
la registrul 
comertului 

     

     

     

     

     

     

 
Se vor trece in tabel datele tuturor persoanelor juridice (inclusive PFA-uri, II- uri, etc.)care isi desfasoara activitatea la 
adresa mentionata. 
Aceasta Declaratie va fi insotita de Declaratiile de impunere pentru fiecare persoana juridical (Model 8) rezidenta la 
adresa mentionata. 
Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul in declaratii ca toate datele 
furnizate in aceasta declarative precum si documentele atasate sunt conforme cu  realitatea. 
OBLIGATII CONTRIBUABILI: 
1) orice modificare privind datele inscrise in prezenta declaratie va fi comunicata, in scris la PRIMARIA AGAS in 
termen de 30 de zile de la data producerii acestora , in vederea operarii 
2) taxa speciala de salubritate se datoreaza anual cu termen de plata lunar, pana in data de 15 ale lunii urmatoare celei in 
care s-a prestat serviciul de salubritate. 
3) neplata taxei atrage dupa sine calculul si plata majorarilor de intarziere precum si aplicarea masurilor de urmarire si 
executare silita conform legislatiei in vigoare. 
4) Depunerea declaratiei neconforma cu realitatea, nedepunerea declaratiei sau a declaratiei rectificative precum si 
depunerea acestora peste termen constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 
60 lei si 600 lei. 
5) Declaratia de impunere constituie instiintare de plata conform Codului de procedura 
fiscala. 
Numele si prenumele declarantului, Semnatura, 
__________________________ _____________ 
Telefon __________________, adresa e-mail ______________________ 



Anexa nr. 4 la Proiectul de Hotarare  
 
MODEL 07 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA AGAS 

NR._______din____________ 
 
 

DECLARATIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE 
In vederea stabilirii nr. Utilizatorilor serviciului public de salubrizare pentru 

calcularea taxei specile de salubrizare pentru proprietari de immobile persoane 
juridice, care inchiriaza persoanelor fizice/ persoanelor fizice ce desfasoara 

profesii liberale 
  

Subsemnatu/al _____________________________ C.N.P _____________________, BI/CI 
seria___, 
nr.___________ cu domiciliul in localitatea __________________ , ________________, str. 
_____________________, nr, _________________, judetul ________, in calitate de reprezentant 
al________________, cu sediul in ______________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 
___________________, avand calitate de proprietar al locuintei situate in localitate ___________, str. 
____________, nr. _____, bl._____, sc. ______, ap.______ declar pe propria raspundere ca unitatea 
locative si-a schimbat componenta de la un numar de ____ la un numar de ____ membri, noua 
componenta fiind urmatorea (locatari stabili, chiriasi, flotanti): 
 
Nr.crt. Nume si prenume CNP Observatii 

    

    

    

    

    

    

 
 
Se vor trece in tabel datele tuturor membrilor de familie/locatarilor. 
Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul in declaratii 
ca toate datele furnizate in aceasta declarative precum si documentele atasate sunt conforme cu 
realitatea. 
OBLIGATII CONTRIBUABILI: 
1) orice modificare privind datele inscrise in prezenta declaratie va fi comunicata, in scris la PRIMARIA 
Agas in termen de 30 de zile de la data producerii acestora , in  vederea operarii 
2) taxa speciala de salubritate se datoreaza anual cu termen de plata lunar, pana in data de 15 ale lunii 
urmatoare celei in care s-a prestat serviciul de salubritate. 
3) neplata taxei atrage dupa sine calculul si plata majorarilor de intarziere precum si aplicarea masurilor de 
urmarire si executare silita conform legislatiei in vigoare. 
4) Depunerea declaratiei neconforma cu realitatea, nedepunerea declaratiei sau a declaratiei rectificative 
precum si depunerea acestora peste termen constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda 
contraventionala cuprinsa intre 60 lei si 600 lei. 
5) Declaratia de impunere constituie instiintare de plata conform Codului de procedura  fiscala. 
Numele si prenumele declarantului, Semnatura, 
__________________________ _____________ 
Telefon __________________, adresa e-mail ______________________ 
 



 
 
 

Anexa nr. 4 la Proiectul de Hotarare  
MODEL 08 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

COMUNA Agas 
NR._______din____________ 

DECLARATIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE 
In vederea stabilirii nr. Utilizatorilor serviciului public de salubrizare pentru 

calcularea cuantumului taxei specile de salubrizare pentru utilizatori non-casnici 
(operatori economici, institutii publice, asociatii non-profit altele decat asociatiile 

de proprietari/locatari, PFA, etc) 
 
 

Subsemnatul _____________________________ C.N.P _____________________, BI/CI seria___, 
nr.___________, in calitate de reprezentant al________________, cu sediul in ______________, str. 
_______________, nr. ___, bl. _______, sc. __________, ap.____, inregistrata la Registrul 
Comertului sub nr. ___________________, declar pe propria raspundere ca: 
(se completeaza in functie de specificul activitatii) 
Punct de lucru________________________________ 
Selectati specificul activitatii si completati datele aferente (date anuale): 
- Entitati de drept public si privat ce au intre 0 si 5 angajati ____________ 
* numar de angajati (la data completarii) ______ 
* domeniul de activitate _________________________ 
- Entitati de drept public si privat ce au intre 6 si 10 angajati ________________ 
* numar de angajati (la data completarii) ________ 
* domeniul de activitate ___________________ 
94 
- Entitati de drept privat ce desfasoara orice alte activitati cu exceptia comertului ________ 
* numar de angajati (la data completarii) ______ 
* numar de recipiente de colectare deseuri reziduale/capacitate recipient(litri)^ ___ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de hartie/carton/capacitate recipient (litri)^ ___________ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de plastic/metal/capacitate recipient (litri)^ _______ 
* Numar de recipient de colectare deseuri de sticla/ capacitate recipient (litri)^ ____ 
- Entitati de trept public 
* numar de angajati (la data completarii) ____________ 
* numar de recipient de colectare deseuri reziduale/ capacitate recipient (litri)^ __ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de hartie/carton/capacitate recipient (litri)^ ___________ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de plastic/metal/capacitate recipient (litri)^ _______ 
* Numar de recipient de colectare deseuri de sticla/ capacitate recipient (litri)^ ___ 
- Unitati de vanzare cu amanuntul/ angro 
* numar de angajati (la data completarii) ____________ 
* numar de recipient de colectare deseuri reziduale/ capacitate recipient (litri)^ __ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de hartie/carton/capacitate recipient (litri)^ ___________ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de plastic/metal/capacitate recipient (litri)^ _______ 
* Numar de recipient de colectare deseuri de sticla/ capacitate recipient (litri)^ ___ 
- Unitate de invatamant ( gradinita, scoala) _________ 
* numar de angajati (la data completarii) ____________ 
* numar de recipient de colectare deseuri reziduale/ capacitate recipient (litri)^ __ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de hartie/carton/capacitate recipient (litri)^ ___________ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de plastic/metal/capacitate recipient (litri)^ _______ 
* Numar de recipient de colectare deseuri de sticla/ capacitate recipient (litri)^ ___ 
- Unitate sanitara fara paturi______ 
* numar de angajati (la data completarii) ____________ 
* numar de recipient de colectare deseuri reziduale/ capacitate recipient (litri)^ __ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de hartie/carton/capacitate recipient (litri)^ ___________ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de plastic/metal/capacitate recipient (litri)^ _______ 



* Numar de recipient de colectare deseuri de sticla/ capacitate recipient (litri)^ ___ 
- Restaurant, bar, hotel, pensiune, cantina, cofetarie sau alta unitate de alimentatie publica sau a 
caror activitate este inregistrata in grupele CAEN 561 – restaurant, 563 – Baruri si alte activitati de 
servire a bauturilor si 932 – Alte activitati recreative si distractive ______________ 
* numar de angajati (la data completarii) ____________ 
 
 
 
* numar de recipient de colectare deseuri reziduale/ capacitate recipient (litri)^ __ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de hartie/carton/capacitate recipient (litri)^ ___________ 
* numar de recipiente de colectare deseuri de plastic/metal/capacitate recipient (litri)^ _______ 
* Numar de recipient de colectare deseuri de sticla/ capacitate recipient (litri)^ ___ 
* numar de recipient de colectare deseuri biodegradabile/capacitate recipient (litri)^ 
^ se vor inscrie nimarul x capacitatea recipientilor necesari – 120 litri, 240 litri sai 1100 litri. 
 
 
 
Numele si prenumele declarantului, Semnatura, 
__________________________ _____________ 
Telefon __________________, adresa e-mail ______________________ 

 


