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H O T AR ARE A nr.10
Din 28.02.2019

Privind: modificarea si completarea art.l din HCLBaraganul nr. 52/2018, privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pe anul 2019

Luand in discutie:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Baraganul;
- Raportul compartimentului de specialitate ;

Avand in vedere:
- art.36 al.(4) litera "c" din Legea 215/2001(**republicata**)administratiei publice

locale;
- art. 491, al.(l), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal -TITLUL IX "Impozite si
taxe locale".

- prevederile art. 11 al.(l) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;

In baza art.45 al.l si 2 , lit.(a) si art. 115, al.l,lit.(b) din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se emite urmatoarea

HOTARARE:

Art.l Se modifica si se completeaza art.l din HCL Baraganul nr.52/2018 si va avea urmatorul
continut:

a) Se aproba taxele si impozitele locale conform Anexei nr.l la prezenta, stabilite si
calculate conform Titlui IX din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal si indexarea lor
cu rata inflatiei pentru anul fiscal anterior , (respectiv rata inflatiei pentru anul fiscal
2017), comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finan^elor Publice si
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administrate! Publice.

b) Pentru plata cu anticipate, pana la 31 martie a impozitului datorat pentru Tntregul an
la cladiri, teren si mijloacele de transport se acorda bonifica^ie de pana la 10% .

c) Se acorda scutirile prevazute in Titlui IX din codul Fiscal, pentru fiecare impozit si
taxa locala , unde acestea sunt stipulate in mod expres in Legea 227/2015 privind
Codul fiscal.

Art. 2 . Prezenta hotarare va fi adusa la cunostin{a persoanelor interesate, prin grija secretarului
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Primaria comunei Baraganul 

Compartiment taxe si impozite 

 

 

 

Anexa nr.1 

 

 

 

 

Impozite si taxe locale pentru anul 2019 
 

 

Impozitul pe clădiri la persoane fizice 

 Impozitul pe clădiri la persoane fizice în mediul urban se calculează, după cum urmează: 

 

                  In cazul cladirilor rezidenţiale şi a clădirilor anexă: 

a) Conform art.457, pentru clădiril rezidenţiale şi a clădirilor anexă aflate in proprietatea persoanelor 

fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare cuprinsă între 0,08 

- 0,2% la valoarea impozabilă a clădirii.  

b)  Se aproba ca in anul 2019 impozitul pe cladiri sa se calculeze prin aplicarea unei cote de 

impozitare in cota de 0.1% asupra valorii impozabile a cladirii. Valoarea impozabilă a clădirii se 

ajustează în funcţie de amplasarea clădirii cu coeficientul de corecţie prevăzut pentru rangul 

localităţii şi zonă, respectiv coeficientul de 1.10 aferent zonei A, rangul IV.      

c) Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, impozitul pe cladiri de la persoane 

fizice calculat cf. literei „b”  se indexează anual, pana la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul 

fiscal anterior (adica rata inflatiei pentru anul 2017), comunicată pe site-urile oficiale ale 

Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

 

        În cazul clădirilor nerezidenţiale 

1) Conform art.458,in cazul clădirilor nerezidenţiale aflate in poroprietatea persoanelor fizice impozitul  

pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi: 

    a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii     

       5 ani anteriori anului de referinţă; 

    b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani  

        anteriori anului de referinţă; 

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în  

   cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 

           2) Se aproba ca in anul 2019 impozitul pe cladiri sa se calculeze prin aplicarea unei cote de   impozitare  

                in cota de 0,4%. asupra valorii impozabile a cladirii. 

    În cazul în care valoarea de impozitare nu poate fi calculată conform aliniatului precedent, , impozitul  

               se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinată după regula clădirilor 

               rezidenţiale. 

                Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi  

             din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii   

             impozabile a clădirii. 

  Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, impozitul pe cladiri de la persoane fizice  

             calculat cf. pct.”2”  se indexează anual, pana la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior  

             (adica rata inflatiei pentru anul 2017), comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor  

             Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

În cazul clădirilor mixte 

             Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice 



             În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează 

prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul 

determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458. 

             În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio 

activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457. 

              Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate 

distinct, se aplică următoarele reguli: 

              In cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio 

activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457; 

              In cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea 

economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea 

economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458. 

Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, impozitul pe cladirile mixte  

se indexează anual, pana la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflatiei pentru anul 

2017), comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor  Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice. 

 

Impozitul pe căldiri/taxa pe clădiri la persoane juridice 

 

            Pentru clădiril rezidenţiale şi a clădirilor anexă: 

  În cazul clădirilor rezidenţiale - Impozitul pe căldiri/taxa pe clădiri la persoane juridice se calculează 

conform art.460 prin aplicarea unei cote  cuprinse între 0,08-0,2% la valoarea impozabilă a clădirii. 

            Se aproba ca in anul 2019 impozitul pe cladiri sa se calculeze prin aplicarea unei cote de impozitare in 

cota de 0.1% asupra valorii impozabile a cladirii.  

             Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, impozitul pe cladiri calculat  se indexează 

anual, pana la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2018), 

comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice. 

 

            În cazul clădirilor nerezidenţiale 

În cazul clădirilor nerezidenţiale Impozitul pe căldiri/taxa pe clădiri la persoane juridice se calculează 

conform art.460 prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii. 

             Se aproba ca in anul 2019 impozitul pe cladiri sa se calculeze prin aplicarea unei cote de impozitare in 

cota de 1% asupra valorii impozabile a cladirii.  

             Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, impozitul pe cladiri calculat se indexează 

anual, pana la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica anul 2017), comunicată pe site-urile 

oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

              Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru 

activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra 

valorii impozabile a clădirii. 

 În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori 

anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este  de 5%. 

 

  

Impozitul pe teren/taxa pe teren: 

 

 Impozitul /taxa pe teren se stabileşte cf. Art.463-464 si se calculeaza cf. art.465, luand in calcul suprafaţa 

de teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul, conform încadrării făcute de consiliul local şi categoria 

de folosinţă a terenului. 

  Impozitul/ taxa pe teren intravilan:  

·       În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă 

terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în 

hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în  tabelul prezentat la art. 465 alin. (2); 



                Se aproba ca in anul 2019 impozitul/taxa pe teren sa se calculeze conform tabelului  prezentat la 

art.465 al.2 pentru zona A , rangul IV -respectiv la valoarea de 711 lei/ha.  

                Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, impozitul calculat  se indexează anual, pana 

la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-

urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

                În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă 

decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, 

exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la  art. 465 alin. (4) pentru zona A,  iar acest rezultat se 

înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5)pentru rangul IV, respective 1.10 

 Impozitul/taxa pe terenul situat în extravilan se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului  exprimată 

în hectare cu suma maxima corespunzătoare categoriei de folosinţă a terenului  art.465, alin.(7)  înmulţită cu 

coeficientul de corecţie aferent zonei A rangul IV, respectiv 1.10, prevăzut la art. 457 alin. (6) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal.  

            Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, impozitul  calculat  se indexează anual, pana 

la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica anul 2017), comunicată pe site-urile oficiale ale 

Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

 

 

Impozitul pe  mijloacele de transport 

  

                         Impozitul pe  mijloacele de transport se stabileste cf.art.468-469 si se calculează cf.art.470 

dupa cum urmeaza: 

-  în funcţie de tipul mijlocului de transport, capacitatea cilindrică a acestuia, suma în lei pentru 

fiecare grupa de 200 cm3 sau fracţiune  din aceasta, pentru mijloacele de transport prevăzute de art. 470 alin.(2) 

din Legea 227/2015; 

Se aproba ca in anul 2019 impozitul pe mijlocul de transport sa se calculeze conform tabelului  prezentat 

la art.470 al.2 în funcţie de tipul mijlocului de transport, capacitatea cilindrică a acestuia, suma în lei pentru 

fiecare grupa de 200 cm3 sau fracţiune  din aceasta, iar unde sunt prevazute valori intre minim si maxim, se va 

calcula la valoarea minima- respectiv: 

-  la poz.1.1= 2 lei/200 cmc. 

-  la poz.1.2= 4 lei/200 cmc 

-  la poz.2= 50 lei/an 

               În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%. 

 Pentru mijloacele de transport prevăzute de art.470 alin. (5) şi (6), Se aproba ca in anul 2019 impozitul 

pe mijlocul de transport sa se calculeze conform  valorilor prevazute in tabelul prezentat la art.470 al.(5) si (6)  în 

funcţie de numărul de axe,  sistemul de suspensie, masa  totală maximă autorizată; 

 In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de 

autovehicule, impozitul  asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare masei totale maxime 

autorizate. 

            Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, impozitul  calculat  se indexează anual, pana 

la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-

urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

 

 

 

 

 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţilor: 

 

 

Orice persoană fizică sau juridică ce trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie prevăzută la 

cap.V din Legea 227/2015 privind Codul fiscal trebuie să achite o taxa înainte de a i se elibera certificatul, avizul 

sau autorizaţia necesară. 

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor 



avize si autorizatii 

                    Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 

                     Conform art.474  al.(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural  

 este egală cu 50% din taxa stabilita pentru mediul urban , calculata conform tabelului prezentat la  art.474 al.(1). 

                     Se aproba ca in anul 2019, Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul rural  sa fie 

calculata conform tabelului prezentat la art.474 al.(1) la valoarea minima. 

                     Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, taxa pentru eliberarea certificatului de 

urbanism in mediul rural, se indexează anual, pana la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica 

rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

 

            Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

             Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, taxa , se indexează anual, pana la 30 aprilie, 

cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-urile oficiale 

ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

           Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea 

teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de 

consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv. 

             Se aproba ca in anul 2019, Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism la valoarea de 15 lei. 

             Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, taxa , se indexează anual, pana la 30 aprilie, 

cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica anul 2017), comunicată pe site-urile oficiale ale  Ministerului 

Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

             Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-

anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

                   Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, taxa , se indexează anual, pana la 30 

aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-urile 

oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

           Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate este 

egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

                   Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, taxa , se indexează anual, pana la 30 

aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-urile 

oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

            Pentru taxele  stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele 

reguli: 

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită 

autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia; 

b) pentru taxa prevăzută pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-

anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii,valoarea reală a lucrărilor de 

construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457; 

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la 

care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind 

valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale; 

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de 

construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili 

taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei 

publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către 

persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei 

publice locale. 



               Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.  

               Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, taxa , se indexează anual, pana la 30 aprilie, 

cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-urile oficiale 

ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

              Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală 

cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 

              Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, taxa , se indexează anual, pana la 30 aprilie, 

cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-urile oficiale 

ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

            Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi 

prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, 

sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se 

calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de 

foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 şi 15 lei. 

            Se aproba ca in anul 2019,  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor 

de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările 

topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi 

explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa 

solului de foraje şi excavări cu o valoare de 10 lei. 

  În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare 

suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă 

anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată. 

            Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, taxa , se indexează anual, pana la 30 aprilie, 

cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-urile oficiale 

ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

           Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea 

realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 

           Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, taxa , se indexează anual, pana la 30 aprilie, cu 

rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-urile oficiale 

ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

           Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 

campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 

           Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, taxa , se indexează anual, pana la 30 aprilie, cu 

rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-urile oficiale 

ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

         Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, 

corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de până la 8 lei, 

inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 

 

           Se aproba ca pentru anul 2019, Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, 

cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este 

de până la 7 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 

Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, taxa , se indexează anual, pana la 30 aprilie, cu rata 

inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-urile oficiale ale  

Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 



          Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele 

publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de 

consiliul local şi este de până la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord. 

          Se aproba ca pentru anul 2019, Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 

branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin 

cablu se stabileşte de consiliul local la 11 lei, inclusiv, pentru fiecare racord. 

          Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, taxa , se indexează anual, pana la 30 aprilie, cu 

rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-urile oficiale 

ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

           Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către 

consiliile locale în sumă de până la 9 lei, inclusiv. 

                  Se aproba ca in anul 2019, Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se 

stabileşte de către consiliile locale în sumă de 4 lei, inclusiv. 

               Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, taxa , se indexează anual, pana la 30 aprilie, 

cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-urile oficiale 

ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi 

     

        Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi  se stabileste conform, art.475 . 

        Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este de 

până la 20 lei, inclusiv. 

             Se aproba ca pentru anul 2019, Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte 

de consiliul local şi este de până la 17 lei, inclusiv. 

            Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, taxa , se indexează anual, pana la 30 aprilie, 

cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica anul 2017), comunicată pe site-urile oficiale ale  Ministerului 

Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

        Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de 

comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale şi sunt de până la 80 lei, 

inclusiv. 

Se aproba ca pentru anul 2019, Taxele pentru eliberarea atestatului de producător sa fie de 10 lei, respectiv 

pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol sa fie de 30 lei. 

            Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana la 

30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica anul 2017), comunicată pe site-urile oficiale ale  

Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     Publice. 

      Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi 

      Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte 

activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor 

din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 

337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local 

al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, 

o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de 

suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de: 

a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv; 

b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp. 

       Nivelul taxei prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi se face venit la bugetul 

local în a cărui rază teritorială se desfăşoară activitatea .Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la 

, în cazul în care persoana  îndeplineşte  condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de 

competenţă se află sediul sau punctul de lucru. 

     Se aproba pentru anul 2019,ca Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 

acestor activităţi pentru persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - 

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării 



activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de 

Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează 

bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se 

desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor 

activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de: 

a) 600 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv; 

b) 700 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp. 

 

Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana la 30 

aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-urile 

oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

 Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se stabileşte prin aplicarea cotei stabilite de Consiliul 

Local la valoarea serviciilor de publicitate şi reclamă. Cota prevăzută la art.477în Legea nr.227/2015 este 

cuprinsă între 1 si 3 %. 

                     Se aproba ca pentru anul 2019, Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se stabileşte prin 

aplicarea cotei de 2%. 

               Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana la 

30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-

urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     

Publice. 

 

 

 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 

  Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-

un loc public, datorează taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate,cf.art478 care se calculează anual prin 

înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau 

publicitate cu suma stabilită de consiliul local, după cum urmează: 

 a) în cazul unui afişaj situat în locul în care o persoană derulează o activitate economică, suma este de 

până la 32 lei, inclusiv; 

     b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei alte structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma 

este de până la 23 lei, inclusiv. 

   Se aproba ca in anul 2019, orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru 

reclamă şi publicitate într-un loc public, datorează taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate,care se 

calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului 

pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită , după cum urmează: 

 a) în cazul unui afişaj situat în locul în care o persoană derulează o activitate economică, suma este de 

până la 28 lei, inclusiv; 

     b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei alte structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma 

este de până la 20 lei, inclusiv. 

     Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau 

fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate. 

     Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget 

local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 

primul termen de plată. 

    Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o 

declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de 

la data amplasării structurii de afişaj. 

               Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana la 

30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-

urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     

Publice. 

 



 Impozitul pe spectacole se datorează, conform art.480 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de orice 

persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în 

următoarele cote: 

  a) până la 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 competiţie sportivă internă sau internaţională; 

 b) până la 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 

      Se aproba ca in anul 2019, Impozitul pe spectacole sa se datoreze de orice persoană care organizează o 

manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în următoarele cote: 

  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 

competiţie sportivă internă sau internaţională; 

 b) 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 

Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana la 30 

aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-urile 

oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

Taxe speciale: 

      Conform  art. 484 din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru funcţionarea unor servicii publice 

locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, 

consiliile locale, pot adopta taxe speciale. 

 Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite 

de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, 

sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de 

serviciu. 

             In categoria taxelor speciale sunt: 

        Taxa de salubritate 

      Se aproba ca in anul 2019, taxa speciala de salubritate pentru persoanele fara contract de prestari servicii din 

comuna Baraganul in valoare de 2lei/pers./luna . In situatia in care valoarea serviciile de salubritate se vor 

majora, sau se vor diminua, la expirarea contractululi valabil la aceasta data, sau prin legislatie, atunci pretul va 

fi modificat corespunzator. 

          

           Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,   taxa de salubritate , se indexează anual, pana 

la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-

urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     

Publice. 

            Taxa pentru piata 

- Pentru utilizarea unei tarabe situata in piata , se percepe o taxa de 7 lei pe perioada unei zile sau 

fractiuni de zile. 

- Pentru vanzarea produselor in piata din mijloace de transport cu capacitate mica se percepe o taxa de 

8 lei pe perioada unei zile sau fractiuni de zile. 

- Pentru vanzarea produselor in piata din mijloace de transport cu  capacitate mare se percepe o taxa de 

8 lei pe perioada unei zile sau fractiuni de zile. 

    Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana 

la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată 

pe site-urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei     Publice. 

 

Taxa pentru comertul stradal 

- Taxa pentru comertul efectuat vanzatorii ambulanti cat si din mijloace de transport , este de 7 lei lei 

pe perioada unei zile sau fractiuni de zile. 

 Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana 

la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), 



comunicată pe site-urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

Taxa pentru vidanjare fose septice 

- Pentru vidanjarea foselor septice atat la persoane fizice cat si la persoane juridice, taxa este de 70 

lei/vidanja. 

Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana 

la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), 

comunicată pe site-urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

Taxa pentru masuratori efectuate de catre inspectorul de urbanism 

- pentru masuratori efectuate de catre inspectorul de urbanism la cererea proprietarilor de terenuri , 

taxa este de 44 lei/parcela.  

Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana 

la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), 

comunicată pe site-urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

 

Alte taxe locale 

 

 Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ  

- Pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativă prevăzută de alin. (4) al art. 486 din 

Legea nr.227/2015 , taxa este  în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a Consiliului 

Local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare. 

               Se aproba ca pentru anul 2019, Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă sa 

fie în cuantum de 500 lei. 

           Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana la 

30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-

urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     

Publice. 

             

            Chiria  pentru desfasurarea de activitati diverse la caminului cultural 

- Chiria pentru folosirea caminului cultural pentru desfasurarea de spectacole va fi in sezonul cald de 

50 lei/ora/ fractiune de ora si in sezonul rece va fi 150 lei/ ora sau fractiune de ora.Daca in sezonul 

rece se solicita inchirierea caminului fara caldura , se va percepe o chirie de 50 lei/ora/fractiune de 

ora. 

- Sunt scutite de la plata chiriei , pe toata perioada anului, pentru manifestarile pe care le desfasoara  

cultele religioase si institutiile de invatamant. 

Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana 

la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), 

comunicată pe site-urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

          Chiria pentru desfasurarea de activitati diverse in sala multifunctionala 

- Chiria pentru nunta/botez  desfasurat pe parcursul a max.2 zile/fractiune de 2 zile  este de 452 

lei/eveniment. 

- Chiria pentru desfasurarea de evenimente ocazionale-seminarii, intalniri de afaceri, etc. pentru care se 

tine ocupata sala max.1 zi , este de 226 lei/eveniment. 

- Sunt scutite de la plata chiriei , pe toata perioada anului, pentru manifestarile pe care le desfasoara  

cultele religioase si institutiile de invatamant. 

Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana 

la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), 



comunicată pe site-urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

Taxa pentru inregistrarea contractelor de arenda sau a actelor aditionale la contractul de arenda  - 

- Taxa pentru inregistrarea contractelor de arenda sau a actelor aditionale la contractul de arenda  este de  

6 lei/contract/act aditional. 

               Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana la  

               30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată  

               pe site-urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi  

               Administraţiei     Publice. 

 

Taxa pentru eliberarea unui certificat fiscal in regim de urgenta,  

- Taxa pentru eliberarea unui certificat fiscal in regim de urgenta respectiv in max.4 ore de la 

momentul solicitarii- este de 23 lei. 

Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana 

la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), 

comunicată pe site-urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei     Publice 

 

Taxa pentru eliberarea certificatelor de stare civila  

- Taxa pentru eliberarea certificatului de stare civila , respectiv nastere , casatorie, deces in termen de 4 

ore de la data solicitatrii, este de 11 lei pe certificat. 

Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana 

la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), 

comunicată pe site-urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

Taxa pentru eliberarea dovezilor de pe actele de stare civila  

- pentru eliberarea dovezilor de pe actele de stare civila, taxa  este de 11 lei pe fiecare act de stare 

civila. 

Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana 

la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), 

comunicată pe site-urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

Taxa pentru rectificare acte de stare civila  

- pentru rectificarea  actelor de stare civila, taxa  este de 50 lei pentru fiecare rectificare. 

Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana 

la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), 

comunicată pe site-urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

             Taxa pentru transcrierea certificatelor de stare civila straine in registrele romanesti.  

- pentru transcrierea certificatelor de stare civila straine in registrele romanesti , taxa  este de 25 lei pe 

fiecare act de stare civila. 

Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana 

la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), 

comunicată pe site-urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

Taxa pentru eliberarea de adeverinte pentru diverse intrebuintari 

- Pentru eliberarea adeverintelor in  termen de 5 zile de la data solicitarii se percepe o taxa de 2 

lei/adeverinta; 



-  Pentru eliberarea adeverintelor in  regism de urgenta-max.4 ore de la data solicitarii, se percepe o 

taxa de 10 lei/adeverinta; 

 

Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana 

la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), 

comunicată pe site-urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

           Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 

- Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 

deţinute de consiliile locale, Se aproba pentru anul 2019, o taxă de 28 lei. 

 

           Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana la 

30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), comunicată pe site-

urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei     

Publice. 

                        Taxa pentru eliberarea de adeverinte cu informatii din arhiva institutiei 

- Taxa pentru eliberarea de adeverinte dupa registrele OCOT , a registrelor agricole vechi , a 

veniturilor realizate de fosti salariati, adeverinte cu venituri realizate si contributii retinute si virate 

pentru pensii,taxa este de 11 lei/solicitare.  

Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sumele stabilite , se indexează anual, pana 

la 30 aprilie, cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (adica rata inflaţiei pentru anul 2017), 

comunicată pe site-urile oficiale ale  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei     Publice. 

 

 

 

Alte aspecte fiscale: 

 Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie a impozitului datorat  pentru  întregul an la clădiri, teren şi  

mijloacele de transport se  acorda bonificaţie de  10% . 

   

  

 

 

 

 

Inspector-taxe si impozite 

Giol Fanica 


