Anexa nr. 1

TABLOUL
CU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE, TAXELE LOCALE
ŞI AMENZILE, STABILITE ÎN SUME FIXE
SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 2016
CAPITOLUL I.
I.1. Definiții
În înțelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o
piață;
b) clădire - orice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul acestuia, indiferent de
denumirea ori de folosința sa, și care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni,
animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente și altele asemenea, iar elementele structurale
de bază ale acesteia sunt pereții și acoperișul, indiferent de materialele din care sunt construite;
c) clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivnițe, cămări,
pătule, magazii, depozite, garaje și altele asemenea;
d) clădire cu destinație mixtă - clădire folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial;
e) clădire nerezidențială - orice clădire care nu este rezidențială;
f) clădire rezidențială - construcție alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu
dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii;
g) nomenclatură stradală - lista care conține denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativteritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum și titularul dreptului de
proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate rurală și urbană și
reprezintă evidenta primară unitară care servește la atribuirea adresei domiciliului/reședinței persoanei
fizice, a sediului persoanei juridice, precum și a fiecărui imobil, teren și/sau clădire;
h) rangul unei localități - rangul atribuit unei localități conform legii;
i) zone din cadrul localității - zone stabilite de consiliul local, în funcție de poziția terenului față de
centrul localității, de rețelele edilitare, precum și de alte elemente specifice fiecărei unități administrativteritoriale, conform documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, registrelor agricole,
evidențelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole sau cadastrale care pot
afecta valoarea terenului.

CAPITOLUL II.
Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri
II.1. Calculul impozitului/taxei pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice
A. 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 de 0,1%, asupra valorii impozabile a clădirii.
(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/mp, din tabelul următor:

Tipul clădirii

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau
chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau
chimic
E. În cazul contribuabilului care deține la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă,
utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
F. În cazul contribuabilului care deține la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la
mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință,
în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

Valoarea impozabilă
- lei/mp
Cu instalații de apă
Fără instalații de
canalizare, electrice și
apă, canalizare,
încălzire (condiții
electrice sau
cumulative)
încălzire
1.000

600

300

200

200

175

125

75

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

(3) În cazul unei clădiri care are pereții exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă cea mai mare
corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
(4) Suprafața construită desfǎşuratǎ a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor
tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă,
exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință, ale scărilor și teraselor neacoperite.
(5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci
suprafața construită desfǎşuratǎ a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un
coeficient de transformare de 1,4.

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este
amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de corecție
corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Zona în cadrul localității
A
B
C
D

0
2,60
2,50
2,40
2,30

Rangul localității
I
II
III
IV
2,50 2,40 2,30 1,10
2,40 2,30 2,20 1,05
2,30 2,20 2,10 1,00
20,20 2,10 2,00 0,95

V
1,05
1,00
0,95
0,90

Având în vedere faptul că municipiul Adjud este localitate de rangul II, se vor aplica următorii
coeficienți de corecție: Zona A – 2,40; Zona B – 2,30; Zona C – 2,20; Zona D – 2,10;
(7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente,
coeficientul de corecție prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10.
(8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se reduce în
funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal
de referință;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de
1 ianuarie a anului fiscal de referință;
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referință.
B. Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
(1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani
anteriori anului de referință;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori
anului de referință;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul
clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.
(2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din
domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii
impozabile a clădirii.
(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se
calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform II.1, lit. A.
C. Calculul impozitului/taxei pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
(1) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se
calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform II.1,
lit. A cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform II.1, lit. B.
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio
activitate economică, impozitul se calculează conform II.1, lit. A.
(3) Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi
evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio
activitate economică, impozitul se calculează conform II.1, lit. A;
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea
economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea
economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor II.1, lit. B.

II.2. Calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice
A. Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a
clădirii.
B. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, asupra valorii impozabile a
clădirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 15,5%, potrivit art. 489 din Lg.227/2015
privind Codul fiscal (rezultând astfel o cotă de impozitare de 1,5% asupra valorii impozabile a clădirii)
C. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate
pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
D. În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform II.2.
lit. A, cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform II.2. lit. B sau II.2. lit.
C.
E. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se
datorează impozitul/taxa și poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal
anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul
clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată
dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea
proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau
de folosință, după caz.
F. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a
clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în
vigoare la data evaluării.
G. Prevederile II.2. lit. F nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost
pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.
H. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3
ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
I. În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat
valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită
conform II.2. lit. A sau II.2. lit. B, după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

CAP. III
Impozitul pe teren și taxa pe teren
III.1. Calculul impozitului/taxei pe teren
A. Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în
care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul
local.
B. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință
terenuri cu construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât
cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m², inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabilește
prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în
următorul tabel:

Nivelurile impozitului/taxei –lei/haRangul II
Rangul V*
711
A
7.553
B
5.269
C
3.335
D
1.763
*
sate aparținătoare: Adjudu-vechi, Şişcani

Zona din cadrul localității

C. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosință decât cea de terenuri cu construcții, pentru suprafața care depășește 400 m², impozitul/taxa pe
teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută la III.1. lit. D., iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător
prevăzut la III.1 lit. E.
D. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul
următor, exprimate în lei pe hectar:
┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┐
│Nr. │
Zona
│ A │ B │ C │ D │
│crt.│
Categoria de folosință
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 1 │Teren arabil
│ 28 │ 21 │ 19 │ 15 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 2 │Pășune
│ 21 │ 19 │ 15 │ 13 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 3 │Fâneață
│ 21 │ 19 │ 15 │ 13 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 4 │Vie
│ 46 │ 35 │ 28 │ 19 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 5 │Livadă
│ 53 │ 46 │ 35 │ 28 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 6 │Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră
│ 28 │ 21 │ 19 │ 15 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 7 │Teren cu ape
│ 15 │ 13 │ 8 │ 0 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 8 │Drumuri și căi ferate
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 9 │Teren neproductiv
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┘

E. Suma stabilită conform Art. 4 lit. D se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător
prevăzut în următorul tabel:
Rangul localității Coeficientul de corecție
II
4,00

F. În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea
suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel,
înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la II.1., lit. A, alin. (6):
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1

Categoria de folosință

Impozit*(lei)

Teren cu construcții
22
Teren arabil
42
Pășune
20
Fâneață
20
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
48
Vie până la intrarea pe rod
0
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
48
Livadă până la intrarea pe rod
0
Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt.
7
18
7.1
7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție
0
8
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
1
8.1
Teren cu amenajări piscicole
26
9
Drumuri și căi ferate
0
10
Teren neproductiv
0
*
Suma stabilită conform aliniatului precedent se înmulțește cu coeficientul de corecție 2,40
corespunzător rangului II, zona A.

CAP. IV
Impozitul pe mijloacele de transport
IV.1.
A. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport,
conform celor prevăzute în continuare.
B. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se
calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau
fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │
Mijloace de transport cu tracțiune mecanică
│Lei/200 cmc │
│crt.│
│sau fracțiune│
│
│
│din aceasta │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta)
│
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ 1 │Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu │
8
│
│
│capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 2 │Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea │
9
│
│
│cilindrică de peste 1.600 cmc
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 3 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc și │
18
│
│
│2.000 cmc inclusiv
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 4 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc și │
72
│
│
│2.600 cmc inclusiv
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 5 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc și │
144
│
│
│3.000 cmc inclusiv
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 6 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc │
290
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 7 │Autobuze, autocare, microbuze
│
24
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 8 │Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă│
30
│
│
│autorizată de până la 12 tone, inclusiv
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 9 │Tractoare înmatriculate
│
18
│
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│
II. Vehicule înregistrate
│
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ 1 │Vehicule cu capacitate cilindrică
│ lei/200 cmc │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1.1│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică
│
4
│
│
│< 4.800 cmc
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1.2│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică
│
6
│
│
│> 4.800 cmc
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 2 │Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată
│
150 lei/an│
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

C. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%
D. În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele respective.
E. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de
12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul
următor:

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│
Numărul de axe și greutatea brută încărcată
│
Impozitul
│
│
maximă admisă
│
(în lei/an)
│
│
├─────────────┬─────────┤
│
│
Ax(e)
│ Alte
│
│
│ motor(oare) │sisteme │
│
│ cu sistem
│ de
│
│
│de suspensie │suspensie│
│
│ pneumatică │ pentru │
│
│
sau
│ axele
│
│
│echivalentele│ motoare │
│
│ recunoscute │
│
├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
│ I│două axe
│
├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
│
│ 1│Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de
│
0
│
133 │
│
│ │13 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 2│Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de
│
133
│
367 │
│
│ │14 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 3│Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de
│
367
│
517 │
│
│ │15 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 4│Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de
│
517
│ 1.169 │
│
│ │18 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 5│Masa de cel puțin 18 tone
│
517
│ 1.169 │
├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
│ II│3 axe
│
├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
│
│ 1│Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de
│
133
│
231 │
│
│ │17 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 2│Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de
│
231
│
474 │
│
│ │19 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 3│Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de
│
474
│
615 │
│
│ │21 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 4│Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de
│
615
│
947 │
│
│ │23 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 5│Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de
│
947
│ 1.472 │
│
│ │25 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 6│Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de
│
947
│ 1.472 │
│
│ │26 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 7│Masa de cel puțin 26 tone
│
947
│ 1.472 │
├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
│III│4 axe
│
├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
│
│ 1│Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de
│
615
│
623 │
│
│ │25 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 2│Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de
│
623
│
973 │
│
│ │27 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 3│Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de
│
973
│ 1.545 │
│
│ │29 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 4│Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de
│ 1.545
│ 2.291 │
│
│ │31 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 5│Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de
│ 1.545
│ 2.291 │
│
│ │32 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│
│ 6│Masa de cel puțin 32 tone
│ 1.545
│ 2.291 │
└───┴──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘

F. În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│
Numărul de axe și greutatea brută încărcată
│
Impozitul
│
│
maximă admisă
│
(în lei/an)
│
│
├─────────────┬─────────┤
│
│
Ax(e)
│ Alte
│
│
│ motor(oare) │sisteme │
│
│ cu sistem
│ de
│
│
│de suspensie │suspensie│
│
│ pneumatică │ pentru │
│
│
sau
│ axele
│
│
│echivalentele│motoare │
│
│ recunoscute │
│
├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
│ I│2 + 1 axe
│
├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
│
│ 1│Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de
│
0
│
0 │
│
│ │14 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 2│Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de
│
0
│
0 │
│
│ │16 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 3│Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de
│
0
│
60 │
│
│ │18 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 4│Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de
│
60
│
137 │
│
│ │20 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 5│Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de
│
137
│
320 │
│
│ │22 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 6│Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de
│
320
│
414 │
│
│ │23 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 7│Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de
│
414
│
747 │
│
│ │25 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 8│Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de
│
747
│ 1.310 │
│
│ │28 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 9│Masa de cel puțin 28 tone
│
747
│ 1.310 │
├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
│ II│2+2 axe
│
├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
│
│ 1│Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de
│
128
│
299 │
│
│ │25 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 2│Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de
│
299
│
491 │
│
│ │26 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 3│Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de
│
491
│
721 │
│
│ │28 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 4│Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de
│
721
│
871 │
│
│ │29 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 5│Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de
│
871
│ 1.429 │
│
│ │31 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 6│Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de
│
1.429
│ 1.984 │
│
│ │33 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│
│ 7│Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de
│
1.984
│ 3.012 │
│
│ │36 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 8│Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de
│
1.984
│ 3.012 │
│
│ │38 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 9│Masa de cel puțin 38 tone
│
1.984
│ 3.012 │
├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
│III│2+3 axe
│
├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
│
│ 1│Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de
│
1.579
│ 2.197 │
│
│ │38 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 2│Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de
│
2.197
│ 2.986 │
│
│ │40 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 3│Masa de cel puțin 40 tone
│
2.197
│ 2.986 │
├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
│ IV│3+2 axe
│
├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
│
│ 1│Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de
│
1.395
│ 1.937 │
│
│ │38 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 2│Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de
│
1.937
│ 2.679 │
│
│ │40 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 3│Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de
│
2.679
│ 3.963 │
│
│ │44 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 4│Masa de cel puțin 44 tone
│
2.679
│ 3.963 │
├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
│ V │3+3 axe
│
├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
│
│ 1│Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de
│
794
│
960 │
│
│ │38 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 2│Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de
│
960
│ 1.434 │
│
│ │40 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 3│Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de
│
1.434
│ 2.283 │
│
│ │44 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 4│Masa de cel puțin 44 tone
│
1.434
│ 2.283 │
└───┴──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘

G. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de
autovehicule prevăzută la IV.1, lit. F, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│
Masa totală maximă autorizată
│
Impozit
│
│
│
- lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│a. Până la 1 tonă, inclusiv
│
9
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│b. Peste 1 tonă, 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
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

H. În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│
Mijlocul de transport pe apă
│
Impozit
│
│
│
- lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz
│
21
│
│personal
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
│
56
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3. Bărci cu motor
│
210
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│4. Nave de sport și agrement
│
500
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│5. Scutere de apă
│
210
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│6. Remorchere și împingătoare:
│
X
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│a) până la 500 CP, inclusiv
│
559
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv
│
909
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv
│
1398
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│d) peste 4000 CP
│
2237
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta│
182
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:
│
X
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv│
182
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până │
280
│
│la 3000 de tone, inclusiv
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone
│
490
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

I. În înțelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui
mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziție
sau un alt document similar.

CAP. V
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor
V.1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a altor avize și
autorizații
A. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită
conform tabelului următor:
┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│Suprafața pentru care se obține certificatul
│
│
│
de urbanism
│
- lei │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│a) până la 150 m2, inclusiv
│
6
│
├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│b) între 151 și 250 m2, inclusiv
│
7
│
├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│c) între 251 și 500 m2, inclusiv
│
9
│
├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│d) între 501 și 750 m2, inclusiv
│
12
│
├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│e) între 751 și 1.000 m2, inclusiv
│
14
│
├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│f) peste 1.000 m2
│
14 + 0,01 lei/ m2,
│
│
│pentru fiecare m2 care │
│
│ depășește 1.000 m2
└────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

B. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din
taxa stabilită conform V.1. lit. A.
C. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.
D. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea
teritoriului sau de către primari este în sumă de 15 lei.
E. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădireanexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.
F. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la
V.1. lit. E. este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea
instalațiilor aferente.
G. Pentru taxele prevăzute la V.1. lit. E şi F. stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de
construcție se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită
avizul și se plătește înainte de emiterea avizului;
b) pentru taxa prevăzută la V.1. lit. E, valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică
decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform Cap. II, subcapitolul II.1, lit. A.;
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la
data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație
privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației
publice locale;
d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea
lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale are
obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorității
administrației publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferență de
taxă datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă care trebuie rambursată
de autoritatea administrației publice locale.
H. Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.
I. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală
cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă pârții
desființate.

J. Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările
topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de
prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi
efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu valoarea de 15 lei.
K. În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare și prospectare, contribuabilii au
obligația să declare suprafața efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de
cea pentru care a fost emisă anterior o autorizație, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte
suprafața efectiv afectată.
L. Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesară exploatărilor de carieră,
balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări se calculează prin înmulțirea numărului
de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu valoarea de
0,5 lei, calculată la suprafața prevăzută în permisul de exploatare eliberat de Agenția Națională pentru
Resurse Minerale (A.N.R.M.).
M. Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea
realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din
valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.
N. Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.
O. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere,
corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 8 lei, inclusiv,
pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.
P. Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de 13
lei, pentru fiecare racord.
Q. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă este în sumă de 9 lei.
V.2. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități
A. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare este de 20 lei.
B. Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol este de 80 lei.
C. Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte
activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive potrivit Clasificării
activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului National
de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN,
datorează bugetului local al comunei, orașului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativteritorială se desfășoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind
desfășurarea acestor activități, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, astfel:
a) 1.000 lei, pentru o suprafață de până la 30 m², inclusiv;
b) 2.000 lei, pentru o suprafață de la 31 m² până la 100 m2, inclusiv;
c) 3.000 lei, pentru o suprafață de 101 m² până la 250 m2, inclusiv;
d) 4.000 lei, pentru o suprafață de 251 m² până la 500 m2, inclusiv;
e) 5.000 lei, pentru o suprafață mai mare de 500 m².
D. Autorizația privind desfășurarea activităților prevăzute la pct. C, în cazul în care persoana
îndeplinește condițiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competentă se află
sediul sau punctul de lucru.

CAP. VI
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate
VI.1. Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate
A. Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate pe raza U.A.T. mun. Adjud
în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei,
pentru servicii de reclamă și publicitate care se calculează prin aplicarea cotei de 3% la valoarea
serviciilor de reclamă și publicitate.
VI.2. Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate
A. Orice persoană care utilizează un panou, un afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și
publicitate amplasate pe raza U.A.T. mun. Adjud, cu excepția celei care intră sub incidența art. 8,
datorează plata taxei anuale pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate care se calculează anual prin
înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă
sau publicitate cu suma stabilită, astfel:
a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este
de 30 lei;
b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și
publicitate, suma este de 20 lei.

CAP. VII
Impozitul pe spectacole
VII.1. Calculul impozitului
A. Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, după cum urmează:
a) 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau
orice competiție sportivă internă sau internațională;
b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la VII.1. lit. a).
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Condiţiile şi procedurile de acordare a facilităţilor fiscale la plata
impozitului pe clădiri şi terenuri pentru persoane fizice
DISPOZIŢII GENERALE
De facilităţile fiscale beneficiază persoanele fizice care deţin în intravilanul municipiului Adjud
bunuri supuse impunerii. Înlesnirile se acordă numai pentru impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren
stabilite în sarcina persoanelor fizice.
Înlesnirile care se pot acorda sunt scutiri de la plata impozitului pe clădire şi teren.
Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi de impozit pe teren se acordă numai pentru locuinţa de
domiciliu, precum şi pentru terenul aferent acesteia1*.
Persoanele fizice care pot beneficia de prevederile prezentei hotărâri sunt cele care se află în
situaţii excepţionale.
Aceste situaţii excepţionale sunt:
1. familiile cu risc social, având statutul dosarului aprobat de serviciul social al primăriei
municipiului Adjud
2. familiile cu risc socio-medical (cazuri medicale deosebite, boli incurabile sau boli
care presupun tratamente având costuri ridicate care nu sunt suportate de sistemul
naţional de asigurări de sănătate).**2
II.
CONDIŢII PENTRU ACORDAREA ÎNLESNIRILOR LA PLATĂ
Persoanele fizice care solicită facilităţi la plată, pot beneficia de scutire de la plata impozitului pe
clădirile şi terenurile deţinute în proprietate deplină sau în cotă parte.
Pentru a beneficia de această facilitate, persoanele prevăzute la alin. 1 trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a. să se găsească într-o situaţie excepţională;
b. venitul net pe membru de familie ***3să fie sub salariul minim pe economie;
c. acordarea înlesnirilor se va face numai pentru clădirea şi terenul aferent domiciliului solicitantului,
chiar dacă are mai multe proprietăţi;
d. proprietarul imobilului să achite integral toate obligaţiile faţă de bugetul local pentru care nu
beneficiază de înlesnire;
e. pe durata derulării înlesnirii, beneficiarul acesteia să achite la scadenţă toate obligaţiile faţă de
bugetul local pentru care nu beneficiază de înlesnire;
Nu beneficiază de acordare a facilităţilor fiscale în condiţiile stabilite de prezenta hotărâre,
persoanele care deţin bunurile din categoria celor enumerate mai jos:
- motorete, scutere, autoturisme (cu excepţia celor aparţinând invalizilor şi adaptate invalidităţii
acestora, precum şi cele utilizate pentru transportul bolnavilor), rulote, autoutilitare,
autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, iahturi, autobuze, microbuze şi
alte mijloace de transport;
- tractoare, combine, semănători şi alte utilaje cu tracţiune mecanică;
- prese de ulei, mori de cereale, aparate de dărăcit, cazane de fabricat rachiu, fierăstraie
mecanice pentru lemn, alte utilaje aducătoare de venituri;
I.

Notă:*Prin sintagma „teren aferent locuinţei” se înţelege numai suprafaţa de teren înregistrată în registrul agricol la categoria de folosinţă
„teren cu construcţii” pe care este amplasată clădirea pentru care se acordă reducerea sau scutirea după caz.
2
** Nu fac obiectul prezentei hotărâri, facilităţile fiscale ce se pot acorda în cazul producerii unor calamităţi naturale, al căror regim se va stabili
printr-o reglementare ulterioară.
3
*** În sensul prezentei hotărâri, termenul „familie” desemnează:
(1) soţul si soţia sau soţul, soţia si copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreuna.
(2) Este asimilata termenului familie şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreuna cu copiii aflaţi în întreţinerea sa.
(3) In sensul alin. (1) se asimilează termenului familie bărbatul si femeia necăsătoriţi, cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si
gospodăresc împreuna.
(4) Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum si copilul încredinţat
unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.
(5) Prin termenul persoana singura se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte si se gospodăreşte singura.
1

tablouri, obiecte de artă, bijuterii de valoare, obiecte ornamentale din metale preţioase, obiecte
de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare;
- terenuri intravilane, în afara celui aferent locuinţei de domiciliu, terenuri agricole;
- aparatură de telecomunicaţii modernă (telefoane mobile);
- dotări moderne pentru locuinţe (video interfon, sistem de alarmă, aparate de aer condiţionat);
- aparatură de calcul (laptop, calculatoare electronice)
III.
PROCEDURI DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE
Înlesnirile la plată se acordă pe baza cererilor şi a documentelor depuse la serviciul Impozite şi
taxe, precum şi a unei anchete efectuate la domiciliul solicitantului de către inspectori din cadrul
serviciului. Formularul tipizat al cererii este prevăzut în Anexa nr. 2.1.
Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
1) copie buletin/carte de identitate a solicitantului;
2) adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte venitul net al solicitantului şi al celorlalţi
membri din familie (acolo unde este cazul) şi declaraţie privind venitul global aferent anului
precedent;
3) orice altă adeverinţă din care să rezulte venitul solicitantului şi a celorlalţi membri din familie
(pensie, ajutor de şomaj, ajutor social, alocaţie de sprijin, alocaţie de stat pentru copii, etc.);
4) documente care atestă situaţiile excepţionale invocate (bilet de internare, diagnostic etc.);
5) dosar pentru încopciat.
Înlesnirea se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză
atestă situaţiile prevăzute la alin. II, până la încheierea anului fiscal în curs.
În situaţiile în care persoana care solicită înlesnirea este coproprietară a imobilului, aceasta se va
acorda numai pentru cota parte pentru care aceasta este proprietară.
Înlesnirea se acordă integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.
Nedeclararea oricăror modificări intervenite în datele declarate iniţial în termen de 30 de zile de la
data apariţiei acestor modificări, duce la suspendarea facilităţilor acordate, începând cu întâi a lunii în
care au apărut acestea.
-
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C ă t r e,
SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE
Subsemnatul (a) ………………………………………., domiciliat (ă) în …………………
……………………………., posesor al B.I./C.I. seria …….. nr. ………………….., (co)proprietar al
imobilului de domiciliu, prin prezenta solicit scutire de la plata* …………………………………………
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Adjud nr…….. din …………………...
Împreună cu mine, gospodăresc următoarele persoane:
- ……………………………………………..
- ……………………………………………..
- ……………………………………………..
Scutirea o solicit pentru următoarele considerente: …………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
La prezenta cerere anexez:
 copie buletin/carte de identitate a solicitantului;
 adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte venitul net al solicitantului şi al celorlalţi
membri din familie (acolo unde este cazul) şi declaraţie privind venitul global aferent anului
precedent;
 orice altă adeverinţă din care să rezulte venitul solicitantului şi al celorlalţi membri din familie
(pensie, ajutor de şomaj, ajutor social, alocaţie de sprijin, alocaţie de stat pentru copii etc.);
 documente care atestă situaţiile excepţionale invocate (bilet de internare, diagnostic …………);
 dosar pentru încopciat.
Data …………………..

Semnătura,

Notă:*impozit clădire şi/sau impozit teren

Nedeclararea oricăror modificări intervenite în datele declarate iniţial în termen de 30 zile
de la data apariţiei acestor modificări, duce la suspendarea facilităţilor acordate, începând cu 1 a lunii
în care au apărut acestea. O nouă cerere pentru acordare de înlesnire se poate depune doar pentru anul
fiscal următor.
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METODOLOGIA
de declarare, calculare şi achitare a taxei speciale de salubrizare

Art.1 Taxa specială de salubrizare pentru anul 2016 se stabileşte în următorul cuantum:
Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2016
Nr.

Luna
Pentru persoane fizice

Pentru persoane juridice

lei / imobil / an

lei/mc/lună

crt.
1

IANUARIE

-

6

2

FEBRUARIE

-

6

3

MARTIE

-

6

4

APRILIE

-

6

5

MAI

-

6

6

IUNIE

-

6

7

IULIE

-

6

8

AUGUST

-

6

9

SEPTEMBRIE

-

6

10

OCTOMBRIE

-

6

11

NOIEMBRIE

-

6

12

DECEMBRIE

-

6

6

-

Total

Taxa se achită integral pentru întregul an la primul termen de plată (31 martie a fiecărui an)
Art.2 Declararea, calculul şi achitarea taxei speciale de salubrizare se fac conform anexei nr. 4.1. la prezenta
hotărâre.
Art.3. Taxa specială de salubrizare, amenzile pentru nedepunerea în termen a declaraţiilor privind taxa specială de
salubrizare constituie venituri cu destinaţie specială a bugetului local, fiind utilizate pentru:
plata serviciului de salubrizare a oraşului;
constituirea unui fond care să susţină parţial sau total sistemul de neutralizare/stocare a deşeurilor
menajere şi asimilate acestora;
- alte cheltuieli legate de buna desfăşurare a activităţii de salubrizare a oraşului.
Art.4. Constituie contravenţii următoarele fapte:
-

a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la pct. 4 şi 8 din anexa nr. 3.1 la prezenta
hotărâre;
b) nedepunerea declaraţiilor prevăzute la pct. 4 şi 8 din anexa nr. 3.1 la prezenta hotărâre;

Contravenţiile prevăzute la punctul a) şi b) se sancţionează conform Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, Art. 493, alin.(3) şi (5);
Art.5. Agentul economic care prestează serviciul de salubrizare menajeră a oraşului are obligaţia să depună
trimestrial situaţia cantităţilor fizice de deşeuri menajere şi a celor similare acestora ridicate de la fiecare persoană
juridică. Cantităţile vor fi confirmate de către persoanele juridice.
Situaţia se depune la serviciul Impozite şi taxe până la data de 25 a lunii următoare a fiecărui trimestru.
În cazul persoanelor juridice, situaţia mai sus menţionată va cuprinde în mod obligatoriu următoarele date:
denumire, sediul, cod unic de înregistrare fiscală, cantitatea de deşeuri ridicată. În cazul persoanelor juridice care au
deschise puncte de lucru, informaţiile se vor transmite analitic, pentru fiecare punct de lucru, la numărul curent din
situaţie unde este menţionat sediul social.
Art.6. În cazul asociaţii familiale, persoane fizice autorizate/independente, întreprinderi individuale şi altele
asemenea, taxa se calculează şi se percepe la fel ca pentru peroanele fizice.
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Modul de declarare, calculul şi achitarea taxei speciale de salubrizare

1. Dispoziţii generale
Taxa specială de salubrizare se datorează pentru transportul, colectarea şi depozitarea/neutralizarea
deşeurilor menajere şi comerciale similare celor menajere, colectate de pe domeniul public şi privat al municipiului
Adjud.
Obligaţia de plată a acestei taxe revine:
persoanelor fizice care domiciliază sau locuiesc în municipiul Adjud, cu excepţia acelora care sunt
organizaţi în asociaţii de proprietari;
- asociaţiilor de proprietari prin administratorii acestora;
- persoanelor juridice, asociaţii familiale, asociaţii agricole, organizaţiile politice şi obşteşti,
instituţii publice, fundaţii şi altele asemenea, filialele, sucursalele şi reprezentanţele autorizate să funcţioneze pe
raza municipiului Adjud aparţinând persoanelor fizice şi juridice străine şi altele similare, denumite în continuare
contribuabili.
-

2. Calculul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice
Pentru persoanele fizice, taxa se calculează pentru fiecare familie proprietară de imobil şi fiecare familie cu
statut de chiriaş în imobile proprietatea primăriei, situate în municipiul Adjud.
La stabilirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice s-a avut în vedere cantitatea de
1mc/familie/an.
3. Pentru asociaţiile familiale, cabinetele individuale şi persoanele fizice autorizate/independente,
întreprinderi individuale taxa se calculează în cuantum fix de 6 lei/an.
4. Modul de depunere a declaraţiilor de impunere de către persoane fizice
Pentru luarea în evidenţă ca plătitori ai taxei de salubrizare, se depune o declaraţie de impunere iniţială de
către proprietarul imobilului (conform anexei nr. 3.1.1)
În situaţia în care contribuabilul deţine mai multe imobile, va depune o declaraţie pentru fiecare imobil cu
numărul de persoane care locuiesc în imobilul respectiv.
Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate altor persoane fizice, obligaţia de a
declara şi achita taxa revine proprietarului. Dacă imobilul este închiriat unei persoane juridice, obligaţia revine
chiriaşului.
Pentru imobilele proprietatea persoanelor juridice închiriate, obligaţia de a declara şi achita taxa revine
chiriaşului.
În situaţia imobilelor retrocedate prin Legea 114/1996 şi Legea 10/2001 în care proprietarul este obligat a
menţine cu chirie persoanele care locuiesc în aceste imobile, obligaţia de depunere a declaraţiei şi de plată revine
chiriaşului.
În cazul asociaţiilor de proprietari, administratorii au obligaţia de a depune declaraţii de impunere cu
numărul apartamentelor din imobilul respectiv.
În situaţia în care taxa specială de salubrizare se achită de către administratori prin ordin de plată, iar pe
documentul de plată se menţionează numărul de apartamente pentru care se datorează taxa, se consideră îndeplinită
condiţia de depunere a declaraţiei privind numărul apartamentelor.

Taxa de salubrizare se debitează după cum urmează:
începând cu 1 ianuarie 2016 pentru toate familiile care locuiesc în municipiul Adjud;
cu data de 1 a lunii în care s-a produs modificarea proprietarilor imobilelor pe baza declaraţiilor de
impunere sau a constatărilor efectuate de către serviciile de specialitate;
- cu data la care a fost dată la scădere la vechiul domiciliu, în cazul schimbării domiciliului.
Taxa de salubrizare se dă la scădere începând cu 1 a lunii următoare depunerii declaraţiei rectificative în
cazul schimbări domiciliului.
-

Obligaţia de a depune declaraţia privind taxa de salubrizare revine tuturor proprietarilor, persoane fizice,
care deţin imobile în municipiul Adjud, sau a administratorilor în cazul asociaţiilor de proprietari.
Este interzisă depozitarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor menajere de către persoanele fizice care le
produc.
5. Pentru asociaţiile familiale, cabinetele individuale şi persoanele fizice autorizate/independente,
întreprinderi individuale şi altele asemenea depunerea declaraţiilor privind taxa de salubrizare se face la fel ca la
pct. 4, (conform anexelor nr. 3.1.3 şi 3.1.4).
În caz de inactivitate temporară, contribuabilii de la alin.1 vor depune o declaraţie rectificativă însoţită de
documente justificative, care să ateste acest fapt.
6. Modul de plată al taxei de salubrizare de către persoane fizice, asociaţiile familiale, cabinete
individuale şi persoanele fizice independente
Taxa se poate achita în numerar la casieriile organului fiscal (Serviciul Impozite şi Taxe Locale)
Taxa se consideră plătită la data depunerii în bancă a ordinului de plată (data vizei băncii).
În cazul asociaţiilor de proprietari, administratorii au obligaţia să achite taxa de salubrizare pentru toate
apartamentele prin bancă sau direct la casieria serviciului Impozite şi taxe, procedându-se astfel:
a. În situaţia în care se achită prin bancă - se completează ordinul de plată
- beneficiar: Primăria Municipiului Adjud
- plătitor: Asociaţia de proprietari………………
- contul în care se virează taxa ……………….
- Banca: Trezoreria Municipiului Adjud
b. În situaţia în care taxa se achită la casieria serviciului Impozite şi taxe, se va elibera o singură chitanţă
pentru suma achitată pentru asociaţie.
Taxa se poate achita oricând în cursul lunii, pentru orice perioadă doreşte contribuabilul.
În cazuri temeinic justificate, membrii asociaţiilor de proprietari pot achita taxa specială de
salubrizare, individual pentru fiecare apartament în parte.
7. Calculul taxei de salubrizare pentru agenţii economici.
Pentru persoane juridice, taxa de salubrizare se datorează şi calculează în funcţie de cantitatea de deşeuri
produse în cursul unei luni.
8. Modul de depunere a declaraţiilor de impunere de către agenţii economici
Pentru luarea în evidenţă ca plătitori ai taxei de salubrizare, agenţii economici vor depune o declaraţie care
să cuprindă cantitatea în mc deşeuri produse într-o lună conform anexei nr. 3.1.5.
Pentru luarea în evidenţă ca plătitor al taxei de salubrizare, un agent economic nou înfiinţat va depune
declaraţie de impunere în termen de 30 de zile de la data eliberării Certificatului de înregistrare fiscală şi a
Certificatului de înmatriculare eliberat de Registrul Comerţului.
Cantitatea minimă declarată de către un agent economic este de 0,1 mc deşeuri/lună; pentru aceeaşi
cantitate se va achita taxa şi de către un agent economic care şi-a întrerupt activitatea fără a anunţa la Camera de
Comerţ şi Industrie.

Dacă aceasta se modifică în cursul unei luni cu peste 20% din cantitatea declarată iniţial, se va depune o
declaraţie rectificativă în acest sens, în termen de 30 zile de la producerea acesteia, pe bază de documente
justificative, conform anexei nr. 3.1.6. Modificarea se va opera în evidenţele fiscale începând cu 1 a lunii în care a
avut loc aceasta.
Agenţii economici care au în municipiul Adjud mai multe puncte de lucru, vor depune o singură declaraţie
cumulată pentru toate punctele de lucru la care se va anexa o situaţie care va cuprinde următoarele date :
- adresa fiecărui punct de lucru;
- cantitatea de deşeuri produsă la fiecare punct de lucru.
Dacă un agent economic are sediul sau punctul de lucru într-un imobil în care locuiesc şi persoane fizice,
obligaţia de a declara şi achita taxa de salubrizare revine atât agentului economic cât şi persoanelor fizice care
locuiesc la adresa respectivă.
Dacă mai multe persoane juridice au sediul sau puncte de lucru în acelaşi imobil, declaraţia de impunere se
poate depune cumulat pentru toţi contribuabilii, de către proprietarul imobilului, cu acordul scris al tuturor
contribuabililor. Declaraţia este însoţită de o cerere în acest sens.
În caz de inactivitate temporară, pentru a fi scăzut de la impunere, agentul economic va depune o declaraţie
rectificativă, însoţită de acte justificative, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de întrerupere
temporară a activităţii la Registrul Comerţului.
Scăderea de la impunere se va face cu 1 a lunii următoare celei în care agentul economic a înregistrat
cererea de întrerupere temporară a activităţii la Registrul Comerţului.
Este interzis oricărui agent economic desfăşurarea activităţii de transport, depozitare şi neutralizare a
deşeurilor menajere şi a celor similare dacă nu îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
-

-

să aibă în obiectul de activitate „asanarea şi îndepărtarea gunoaielor, salubrizare şi alte activităţi
similare” cod 90, conform prevederilor H.G. nr. 656/1997;
să aibă autorizare de la :
o Inspectoratul de Sănătate Publică al judeţului Vrancea;
o Agenţia de Protecţie a mediului a judeţului Vrancea;
o Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea.
are dotare tehnică adecvată cerinţelor legale în vigoare.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ing. Stanciu Dinu Dănuţ

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Sibişan Andra Genoveva

Anexa nr. 3.1.1
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD
Nr. _______/______________

DECLARAŢIE
privind taxa specială de salubrizare pentru persoane fizice

Subsemnatul(a) …………………………………………………………………….., cod numeric
personal ……................................................ (se înscrie CNP al capului de familie) proprietar al
imobilului situat în municipiul Adjud, str. ……………………………………. nr. ………, bl. ………..,
sc. …………, ap. ……….., declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de legea
penală pentru cei ce fac declaraţii mincinoase, că locuiesc la adresa mai sus menţionată şi că am/nu am
şi alte proprietăţi*.

Adjud,
Data……./……../………….

Semnătura

* pentru fiecare proprietate se completează câte o declaraţie.

Declaraţia se depune la Primăria Municipiului Adjud – Serviciul Impozite şi taxe.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ing. Stanciu Dinu Dănuţ

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Sibişan Andra Genoveva

Anexa nr. 3.1.2

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD
Nr.________/__________________

DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ *
privind taxa specială de salubrizare pentru persoane fizice

NUME CONTRIBUABIL ………………………………………………………

COD NUMERIC PERSONAL

LOCALITATE …………………………………………
STRADA…………………………………… NR. ……..
BL. ……… SC……….. ET……………. AP……………
Data de la care
Adresa imobilului

are loc

Documentul nr./data

modificarea

Declaraţia se face pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru cei ce fac
declaraţii mincinoase.
*Declaraţia rectificativă se depune în situaţia în care apar modificări în cursul lunii privind înstrăinarea unui
imobil; se va depune declaraţie pentru fiecare imobil proprietate personală.
Declaraţia se depune la Primăria municipiului Adjud – Serviciul Impozite şi Taxe.

Data ………/……/………..

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ing. Stanciu Dinu Dănuţ

Semnătura

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Sibişan Andra Genoveva

Anexa nr. 3.1.3
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD
Nr. _______/_________________

DECLARAŢIE
privind taxa specială de salubrizare pentru asociaţiile familiale,
cabinetele individuale, persoanele fizice autorizate/independente,
întreprinderi individuale şi altele asemenea

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI

COD FISCAL

DENUMIRE

JUDEŢ

LOCALITATE

COD POŞTAL

STRADA

BLOC

NR.

SCARA

AP.

Prin prezenta declar că desfăşor activităţi comerciale/profesionale/prestări servicii/etc. pentru care datorez
taxa specială de salubrizare în sumă de
lei/an, începând cu data de ___/___/______
Declaraţia se face pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru cei ce fac
declaraţii mincinoase.
Declaraţia se depune la Primăria municipiului Adjud – serviciul Impozite şi Taxe.

Adjud,
Data ………/……/………..

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ing. Stanciu Dinu Dănuţ

Semnătura

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Sibişan Andra Genoveva

Anexa nr. 3.1.4
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD

DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ*
privind taxa specială de salubrizare pentru asociaţiile familiale,
cabinetele individuale, persoanele fizice autorizate/independente,
întreprinderi individuale şi altele asemenea

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI

COD FISCAL

DENUMIRE

JUDEŢ

LOCALITATE

COD POŞTAL

STRADA

BLOC

NR.

SCARA

AP.

PRIN PREZENTA DECLAR CĂ NU MAI DESFĂŞOR ACTIVITĂŢI COMERCIALE,
PROFESIONALE. PRESTĂRI SERVICII, ETC. ÎNCEPÂND CU DATA DE ____/____/_______, CONFORM
DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE ANEXATE LA PREZENTA
Declaraţia se face pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru cei ce fac
declaraţii mincinoase.
Declaraţia se depune la Primăria municipiului Adjud – Serviciul Impozite şi Taxe Locale.

*Declaraţia rectificativă se depune în situaţia în care apar modificări în cursul lunii privind încetarea
activităţii.
Adjud,
Data ………/……/………..

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ing. Stanciu Dinu Dănuţ

Semnătura

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Sibişan Andra Genoveva

Anexa nr. 3.1.5
ROMÂNIA
__________________

Verificat

JUDEŢUL VRANCEA

Semnătura __________________

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Nr. rol nominal unic ________

de

Nr. _______/____________________
DECLARAŢIE PRIVIND TAXA DE SALUBRIZARE
PENTRU PERSOANE JURIDICE
DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI

COD FISCAL
DENUMIRE
JUDEŢ
LOCALITATE

COD POŞTAL

STRADA

NR.

BLOC

SCARA

NR.CRT.

NR.CRT.

AP.

BANCA

NR. CONT

CANTITATE DEŞEURI

TAXA

TOTAL DE PLATĂ

MENAJERE ŞI
SIMILARE/LUNĂ

(LEI/MC)

ANUAL

PERSOANA CARE
CONFIRMĂ

(04) = (02) x (03)

CANTITATEA
RIDICATĂ

x nr. luni
04

05

( MC )
01

02

03

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în actele publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte
şi complete.
Data ………./……./……….
Semnătura (funcţia)

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ing. Stanciu Dinu Dănuţ

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Sibişan Andra Genoveva

Anexa nr. 3.1.6
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD
Nr. _______/_________________

DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ PRIVIND TAXA DE SALUBRIZARE
PENTRU PERSOANE JURIDICE

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI
COD FISCAL
DENUMIRE
JUDEŢ
LOCALITATE

COD POŞTAL

STRADA

NR.

BLOC

SCARA

NR.CRT.

BANCA

CANTITATE
INIŢIALĂ
DEŞEURI
NR.
CRT.

MENAJERE ŞI
SIMILARE/LUNĂ
( MC )

01

AP.

02

NR. CONT

DIFERENŢĂ ÎN
PLUS

DIFERENŢĂ ÎN
MINUS

CANTITATE
DEŞEURI

CANTITATE
DEŞEURI

MENAJERE/LUNĂ

MENAJERE/LUNĂ

( MC )

( MC )

03

04

CANTITATE
FINALĂ DEŞEURI
MENAJERE ŞI
SIMILARE/LUNĂ

TAXA

TOTAL DE PLATĂ

(LEI/M
C)

Nr. luni ____

06

07=05x06xnr.luni

( MC )

05=02+03/-04

PERSOANA
CARE
CONFIRMĂ
CANTITATEA
RIDICATĂ

08

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în actele publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte
şi complete.

Data ………./……./……….
Semnătura (funcţia)

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ing. Stanciu Dinu Dănuţ

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Sibişan Andra Genoveva

Anexa nr. 4
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Taxe de urgenţă pentru eliberarea unor documente de către Serviciul Impozite şi taxe

Se instituie taxa specială de urgenţă pentru eliberarea, de către Serviciul Impozite şi taxe, înainte de
termenul legal, a următoarelor documente:




Certificatul de atestare fiscală, pentru persoane fizice;
Certificatul de atestare fiscală, pentru persoane juridice;
Fişa de înmatriculare/radiere a mijloacelor de transport auto, pentru persoane fizice
şi juridice.
1. Taxa se stabileşte astfel:.
A. Pentru persoane fizice:
o certificatul fiscal :
 2 lei, dacă se solicită eliberarea în două zile;
 4 lei, dacă se solicită eliberarea în aceeaşi zi;
o fişa înmatriculare/radiere auto: - 10 lei, dacă se solicită eliberarea în aceeaşi zi.
B. Pentru persoane juridice:
o certificatul fiscal: - 10 lei, dacă se solicită eliberarea în termen de 2 zile lucrătoare;
- 20 lei, dacă se solicită eliberarea în aceeaşi zi;
o

fişa înmatriculare/radiere auto:
- 10 lei, dacă se solicită eliberarea în termen de 2 zile lucrătoare;
- 20 lei, dacă se solicită eliberarea în aceeaşi zi;

Aceste taxe se datorează de către contribuabilii, persoane fizice şi juridice, care solicită eliberarea în regim
de urgenţă a documentelor menţionate la pct.1.
2. Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile
realizate vor fi utilizate de către Serviciul Impozite şi taxe pentru dotări (tehnică de calcul, birotică,
investiţii, etc.)

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ing. Stanciu Dinu Dănuţ

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Sibişan Andra Genoveva

Anexa nr. 5
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Taxe speciale Control Comercial
1. Taxa se stabileşte în cuantum de:
- pentru eliberare şi vizare autorizaţii pentru executarea serviciului public de transport
persoane/bunuri în regim de taxi:
50 lei
- pentru eliberare şi vizare autorizaţii taxi:

50 lei

3. Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate
vor fi utilizate pentru dotarea şi amenajarea Serviciului Autorizaţii, în ale cărui atribuţii intră eliberarea
autorizaţiilor, precum şi pentru achiziţionarea furniturilor de birou şi a tuturor materialelor necesare bunei
funcţionări a acestui serviciu.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ing. Stanciu Dinu Dănuţ

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Sibişan Andra Genoveva

Anexa nr. 6
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD
Taxa de păşunat – lei/cap/an
Nr.
crt.

Cuantumul taxei pentru
anul 2016
1
Bovine
30
2
Cabaline
25
3
Tineret bovin şi cabalin
20
4
Ovine şi caprine
5
Noile taxe de păşunat pentru anul 2016 s-au stabilit în funcţie de tarifele pe categorii de animale
pentru a acoperi cheltuielile strict necesare pentru întreţinerea păşunilor din cartierele municipiului Adjud.
Pentru păşunatul neautorizat, precum şi pentru păşunatul în afara perioadei stabilite, circulaţia cu
mijloace de transport de orice fel care deteriorează păşunile, poluarea păşunilor sau folosirea acestora în
alte scopuri, se stabilesc contravenţii şi sancţiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2002 (legea
zootehniei)
Taxa pentru păşunat

Taxa de cadastru
1. Se aprobă cuantumul taxelor speciale de cadastru pentru anul 2016, după cum urmează:
Cuantumul taxei
Nr. crt.
Denumire taxă
pentru anul 2016
Taxa pentru eliberarea de adeverinţe pentru corectare/notare adresă, 15 lei/adeverinţă
1
suprafaţă, evidenţiere construcţii în cartea funciară
Taxa pentru executare copii xerox ale planurilor cadastrale sau alte 20 lei/bucată
2
asemenea servicii
Taxa pentru eliberarea planurilor de situaţie scara 1:500 – 1:2000, 0,10 lei/mp teren
3
privind bunurile imobile
Eliberarea planurilor de situaţie scara 1:500-1:2000 privind 0,10 lei/m liniar
4
amplasamentul reţelelor edilitare
5
Eliberarea documentelor grafice sau textuale privind bunurile imobile 0,05 lei/mp teren

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ing. Stanciu Dinu Dănuţ

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Sibişan Andra Genoveva

Anexa nr. 7
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

ALTE TAXE SPECIALE
Taxă salubrizare
Persoane fizice

- 6 lei/an/familie

Persoane juridice

- 6 lei/mc/lună

Taxă dezinsecţie

Persoane fizice/familie
Familie cu 1 persoană

10 lei/an

Familie cu 2 persoane

15 lei/an

Familie cu 3 persoane

20 lei/an

Familie cu 4 persoane

25 lei/an

Familie cu 5 sau mai multe persoane 30 lei/an

Persoane juridice:

Taxă specială pompieri

- 24 lei/an

- 0,1 leu/lună/persoană pentru persoane fizice;
- 0,5 lei/lună pentru persoane juridice.

Termen de plată 31 martie a fiecărui an.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ing. Stanciu Dinu Dănuţ

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Sibişan Andra Genoveva

Anexa nr. 7.1.
FORMULAR DECLARAŢIE TAXE SPECIALE

Contribuabil _____________________________

Nr. _______ din ___/____/2016

Sediul ___________________________________

Verificat __________________

C.U.I. ____________ Tel. ___________________

L.S. Semnătura _____________

Contul nr. _______________, Banca ___________

Nr. rol nominal unic _________

DECLARAŢIE DE IMPUNERE
Pentru stabilirea taxei speciale de dezinsecţie şi taxei speciale pompieri
1. TAXA SPECIALĂ PENTRU DEZINSECŢIE
Nr. crt

Locul amplasării

0

1

Perioada de
funcţionare
2

Taxa datorată
Lei/lună
3

Total taxă datorată
(col.2 x col. 3)/An
4

Perioada de
funcţionare
2

Taxa datorată
Lei/lună
3

Total taxă datorată
(col.2 x col. 3)/An
4

1. TAXA SPECIALĂ POMPIERI
Nr. crt

Locul amplasării

0

1

Data completării _______________
DIRECTOR,

ŞEF COMPARTIMENT CONTABIL,

__________________________

______________________________

(prenumele, numele, semnătura)

(prenumele, numele, semnătura)

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ing. Stanciu Dinu Dănuţ

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Sibişan Andra Genoveva

Anexa nr. 8

ALTE TAXE LOCALE
Art. 486 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea
muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologie şi altele
asemenea
A) Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice
A.1) Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru zilele ocazionale
11 lei/mp/zi
(târgul de vară, târgul de toamnă, zilele oraşului)
A.2) Modul de folosire cu excepţia celor de la pct. A.1
lei/mp/zi
Pentru confecţionarea, vânzarea de produse şi prestări servicii diverse:
Zona A
4
1.
Zona B
3
Zona C
2
Zona D
2
Pentru depozitarea de diverse materiale sau produse:
Zona A
4
2.
Zona B
3
Zona C
2
Zona D
2
Pentru amplasarea panourilor fixe sau mobile altele decât cele cuprinse la
pct. H:
Zona A
7
3.
Zona B
6
Zona C
4
Zona D
3
B) Taxa pentru vânzarea de bilete şi alte înscrisuri aferente activităţii de jocuri de
- lei/punct
noroc autorizate:
vânzare/zi 35
C) Taxa pentru expunerea de materiale cu înscrisuri prin ancorare de stâlpi sau de
- lei/m2/zi alte obiecte de pe domeniul public sau privat:
- promoţional (30 zile ): - B-dl Republicii
12
- alte amplasamente
9
D) Taxa afişe pe domeniul public sau cu impact pe domeniul public:
- lei/buc./zi
- până la format A4 inclusiv
1
- peste format A4
2
E) Taxa pentru distribuirea sub orice formă de fluturaşi şi materiale publicitare şi
promoţionale (pentru fluturaşii distribuiţi în scop umanitar taxa nu se datorează)
F) Taxa pentru vehiculare reclame sonore :

lei/buc
0,25
- lei/zi - 35

G) Taxa pentru acţiuni promoţionale :
- lei/m2/zi - 18
H) Taxă pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare:
lei/buc./zi
a) panouri tip BACK-LIHT cu dimensiuni de 4x3 m şi 3,2x2,4 m
- B-dl Republicii
23
- intravilan
12
b) panouri tip CITY-LIHT cu dimensiuni de 1,2x1,8 m
7
I) Taxa pentru săpături pe domeniul public, reţele stradale, cu respectarea prevederilor privind avizarea,
autorizarea, executarea, urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar-gospodăreşti (carosabil,
trotuare, platforme, alei şi zone verzi) din municipiul Adjud
Nr.
MODUL DE FOLOSIRE
- lei/zi crt.
- pentru săpături sub 30 ml
1.
35
- pentru săpături între 30 ml – 100 ml
2.
76
- pentru săpături peste 100 ml
3.
2,0 lei/ml/zi

Art. 486 alin.(2) Taxă pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de
venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum
și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător.

Taxa anuală pentru vehicule lente (fără carte de identitate)
Nr.
Denumire vehicul lent
crt.
1.
Autocositoare
Autoexcavator
2.
3.
Autogreder
Autoscreper
4.
Autostivuitor
5.
6.
Buldozer pe pneuri
Combine agricole pentru recoltat cereale sau furaje
7.
8.
Compactor autopropulsat
Electrocar cu echip.: sudură, grup electrogen, pompă, etc.
9.
10. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri
11. Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri
12. Excavator pe pneuri
13. Freză autopropulsată pentru canale
14. Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat
15. Freză rutieră
16. Încărcător cu o cupă pe pneuri
17. Instalaţie propulsată de sortare – concasare
18. Macara cu greifer
Macara mobilă pe pneuri
19.
- până la 12,5 t
- peste 12,5 t
20. Macara turn autopropulsată
21. Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente
22. Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor
Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la
23.
drumuri
24. Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor
25. Maşină autopropulsată pentru forat
26. Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt
27. Plug de zăpadă autopropulsat
28. Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn
29. Tractor pe pneuri
30. Troliu autopropulsat
31. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor
32. Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri
33. Vehicul pentru marcarea drumurilor
34. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri

- lei/an 40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Art. 484, alin (4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum
de 500 lei.
Art. 486, alin (5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deținute de U.A.T. mun. Adjud, se stabilește o taxă de 32 lei.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
Consilier,
Secretar,
Ing. Stanciu Dinu Dănuţ
Jr. Sibişan Andra Genoveva

Anexa nr. 9

Sancțiuni
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
Legea 227/2015 Contravenţia prevăzută de alin (2)
Art. 493 alin. (3) lit. (a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la
lit. (b) cu amendă de la 279 lei la 696 de lei
Legea 227/2015 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
Art. 493 alin. (4) gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
Legea 227/2015 În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la
Art. 493 alin. (5) alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
- contravenţia prevăzută la alin. (2)
lit. (a) se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cele de la
lit. (b) cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei.
- încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.300 lei la 6.312 lei
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Anexa nr. 10

(10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
a) majorările pentru plata cu întârziere a impozitelor și taxelor locale, conform Legii 207/2015 privind
Codul de prodecură fiscală;
b) taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege, conform OUG 80/2013 privind
Taxele judiciare de timbru;
c) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu
difuzarea timbrelor fiscale, conform Legii 117/1999 privind Taxele extrajudiciare de timbru.
Anexa: Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru
Nr.
Extras din norma juridică
2016
crt.
Legea 117/1999
- lei CAPITOLUL I: Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe,
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de
notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte
autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor
lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor,
1.
2
adeverinţelor şi a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o
situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară
de timbru mai mare
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
X
2. - pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
2
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap
X
de animal, în bilete de proprietate:
3.
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
5
Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate
4.
2
medicale folosite în justiţie
5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
2
6. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului
15
7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
2
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române a actelor de stare
8.
2
civilă întocmite de autorităţile străine
9. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă
2
10. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,
2
distruse sau deteriorate
CAPITOLUL II Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în
acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
Acte de identitate:
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români,
eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii
5
1. străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor
privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români
b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor
6
fără cetăţenie
2. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
3
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit
2

CAPITOLUL III: Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor
de conducere
Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători
de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi
1.
6
subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E
b) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi
28
subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi
2.
84
categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au
absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru
categoriile B, B1, B+E
CAPITOLUL IV: Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de
circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi
remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500
1.
60
kg inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500
145
kg
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
2.
9
neînmatriculate permanent sau temporar
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor
414
1
CAPITOLUL IV : Taxă pentru furnizare date
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date
din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul
1. naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare
5
şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor
de conducere şi certificatelor de înmatriculare
CAPITOLUL V: Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în
1. baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
15
completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere)
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