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Proiccĺ ĺlc hotĺiľârc
pľivind apľobaľea niveluľilĺlľ pentľu valoľile impozabitc,

ĺmpozĺtele şi taxcle locale' altc taxe,
taxe specĺale şi amenzile aplicabile în anul 202l

Pľinlaľu] municipi ului Alba lulia;
l'uâllĺj îIl ctlt-lsiclçľaľc Ref'eratul de apľclbaľc al Vicopľiltraľululi cLl ittl.lbLrtii ĺle I)t.iltlar aII'nunicipiului Alba Iulia, ľapoftul dę specialitate întocmit cle căh'e I)jľecţia \ienituľi din cadľulapaľatului de speoialitate al Pľirnaľului murrioiplului Alba i"li',''." ;.i;i;;'"i. stabiliľea valoľi]oľimpozabile, impoziteloľ şi taxeloľ locale aplicabile în anul 2021,
Având În vec|eľe terrręiurile juľidice' respectiv pľevedeľile:]) art' 56'aft' 12O alin' (1), aľt. 12l alin. ĺjl şĺ ĺz) şĺ a.i. l39 alin. (2) ĺ1in Constituţia României'repLlblicată;

'Ż) aľtiçolul 4 şi afticolul 9 paľagraful 3 din Carta euľopeană a autonomiei localę, acloptată laStľasbouľg la l5 ĺlctornbľie 1985, ratiĺicată pľin Legea nl.. |99/1997;l ) łrrt' 87 alill' (3 ). al't' l29 alill' ( l ), alin, (2) lii' b) şi aiin' (4) lit. c clin ()LjC llr'' lj712()l9pľil. illĺi (]tltlul aclľnillistľativ;

4) aľt' 5 alin' (l) lit, a) şi alin. (2), art. l6 alill' (2)' art' 20 alin. (l) lit. b). al.t' 2.l, arI..]() si aľt.7Ól alrn' (2) şi (3) din Legea rr.ľ.273l2006 pľivincl 1inan1elc pubIicc localc, cu nrocliÍicřrľile sicompletăľilę ulteľioare; ' - ľ--'"ÝY l\/vţ.t

'5) aľt' l. aľt' 2 alln. (l) lit. 1r), pľecum şi pe cele ale titlului IX cĺin Lcgca nr.2?.7l2Ol5 pľivinclCoclul fisĺ;al' cu modiÍicările şi compleiaľi]e ulteľioaľe;ó) titlul IX clin HG rlr' 1l2O75 pentru âpľobaľea Noľmelor metoclologice <le aplĺĺ:al.e a t,cgii nľ.D1l20 i5 pľiviIlcl Coclul Íiscal;
1) oľcloltanţei de uľgerrţă a Guveľnului nľ' 8Ol2O13 pľivillc'l taxclc .jr-lĺliciare clc tinlbľu. ctlmodi ĺjcăľi le şi corrrpletăľile ulterioaľe;
8) art' 344 din Legea nr.2O7/2Ol5 pľivincl Coclul de proceduľă fiscală;9) oľclollanţei Guveľnului nr. zslzoO8 pl'ivincĺ ,.giri.ul agľicol, aprclbarłi cLl liroĺ]ifjçĺil'i şicompletări pľin Legea nr' 98/2009, ou modiÍicărilě şi completări1e ulterioaľe;l0)art' l9 si art' 20 clin oľdonanţa Guveľlrului nr. lll:zoo2 pľivind orgtłnizareaşi Íbrrcţionaľeaseľviciiloľ publice cJę administľarc a domerriului public şi privat dę,ĺlrterc,s locai' apl'obată c:ulrlocjiĺicăľi şi ĺ:ompletăľi prin ['egea llr. ]/2003, cLl moclińçiĺľilc ultcľiołtlc;ll1aľt' 5 cliIl I'egea caclastľului şi públicitłiţii inlobiliaľe nr. Jll()9('l,ľc'lu[llici-.tii. ţ]Ll nlĺlĺliĺloĺ:ĺľiiesi compietări lc ul ĺcrioaľę:
l2) aľ1' Ó alin' (2) şi (3) din Orclonanţa (jurveľnului 11ľ, ()gl2()()() pr.ivincl ĺ:tlIllcl.cializaľea

1'll'tlciuseloľ şi scrviciiloľ c1e piaçă, ľepublicată, ĺ:t-l nrodiľicăr'ile şi oolllpietătilc ultcrioĺiľcll ])Nornlęloľ tęlrnice ĺ1e completaľe a ľegistľtliui ĺrgľicol pcntľu pcľiĺlĺxla 2(]l5 ?(]l9' apl.ĺlba1c:pľin orclirrul conrun al rninistrului agľicultuľiř şi dezvoltăľii ľuľalc, llliĺtistľul alżrĺ:cl.iloľinterne' rninistľul dezvoltăľii ľegionale, adrninistľa1iei publicc şi 1iinclur'ilor ęuľopene,ministľul finanţeloľ publice, Institutul Naţiorial oe staiistic'a, Agen1iä Naiĺonalĺ de Cadastľuşi Publicitate Imobiliaľă, Autoľitatea Naţională Sanitară VeIeľi,ia.ĺ şi pentt'u SigLlrantaAlirrlcnte lor nr. 289ll471325l2Ot7/437l113'61201 8/ l5tj8i'ď n Ă);'()'];';" "
l4)I]Ĺ]l' nr' t28l2ol9 pľivirrd apľobarea inclexării inrpozitclor şi taxeloľ localc' pcntľu anulĺ'iscal 2020;
l'5)aľt' 76' lit' e) clin Legea nt. 56612004, aşa oum a 1ost rnoclitjcată prin pct. 25 ĺlin l'cgea nr't64t20t6:
lÓ)oC nľ' 2120Ol privincl ľegimul juľiclic al contraventiilĺlľ, cu mĺ.,ĺJi1'lcăl.iltl si ĺ:ĺltllplt:ti'ĺl'liĺ:ulteľioaľe;



l7) Legea nr' 203l2O18 pľivind măsuľi cle eflcięnti Zarę aacliităľii amenziloľ contľavenţionale;ltţ) Legea contenciosului administľativ llľ, 554/2OO:)4,,cu modificăľile şi ĺ:olnpletăľilĺ: ulteĺ'iĺlare;l9)an' ] alin' (2) clin Legea nr, 28]l2()O9 pľivind'Coclul civil, ľepublicată, cu ĺnĺlcliÍlcăľilę sioompletăľile ulteľioare; 
! "' rvľg(/llwqţq) çlJ lll('ţllllÇal-llę 

-
'l'ĺnâncl Seal]la clc pľeveĺ1cľile art' 2 ĺJill I'ogca nľ. 3'5 ll2()O1pľivincl aptĺlbaľea Planului c.leanrena.;aľe a teritoľiului naţiorral;
I{calizâncl pubIicaľea anunţului pľivincl claboľaľea prĺlicctului I Iotăľâľii Cloľlsillului I'ooalpľivinci apľobaľea nivcluriloľ pentru valorile ilľlpozabile, inlp,,rit"le şi taxelc locale, alte taxc, taxespeciale şi amenzile aplicabile în anul 2O2l, ĺ'-.'.,r'.,t*iul pre'ecleľiloľ an. 7 ĺlill l,cĺ]c nľ. 52./2003pľivind tľanspaľenţa cĺecizională în administraţia puüLĺ.a,'.u cornpletăľilc Lllteľioare' şi caľc a ĺăcutobiectul:

- publicării în pľesa locală;
- publicăľii pe pagilra cle internęt la adľesa www'apulum'ľo;- aĺişării la sediuI municipiului' în spaţiul *.*'uiip"blicului;- a1isăľli la sedlul Diľecţiei Venituri.

Yžv'âlld pľocesul verbal nľ' , înclrciĺtt îll şedinţa cle dezbateľe publica cles1ăşuľată lasę<lir-ll rnunicipiului Alba lulia în data clę ()ľa 
;In telneiuI pľeveclerilor art. 87 alin' (3). ar. l29 alin' ( l), alin' (2) lit b), iilrll. (,ţ) lit. c). al't'l39 alin' (3) lit' c) şi aľt' l9ó alin. (l) lit' a) ĺlin ouc nľ' 57l2()l9 privinĺ1 Cĺlclul aĺ1nlinistrativpľ()pLlne Consiliului Local să aciopte p,tezenta 

l / yl l v tllţl \-('LlLll il('llllllllsf ra[lV,

Ilotăľâľe:

Illlpozitclc şi taxclc localc' alte Ĺaxc, taxele spcciale şi arlrclrzile a1llicabilc îtl łtilul 202l sestabilesc potľivit pľezerrtei hotăľâľi.

Aľt. 1. Impozĺtul şi taxa pe clădĺľĺ (art.455 Cĺld lriscal)

Reguli geneľale:

âll i;iä'.ijţl.:îľ"''tului 
pe clădiľile ľeziclenţiale aflate în pľopľictatea peľsoaneloľ fizice

'"ľJffi'rŢ;xřrî:" 
aľe în propľietate o ĺ;lăclire situată în Romârria cltlLoľęaz,ă.arlual impozit

(2)l)cntrLr clĺic1irilc 1lľopľictate publiczi sltLl 1lt'it"atĺi a slittului oľi a ulłitĺiţiItll.aclnliriistľĺttiv-tcI'iţoI'iale' ctll-lccsiĺll]atc, Îllcliiľlatc, clatc îI'r acllnirlisrral'c ĺlľi îll ĺilltlsirlţăr" ĺit'l1lli cĺtz. ĺll.icijrĺll.entităţi' altele clecât ceĺe ĺle dľept public' se stabiLeşi.,o^o pe clĺiĺliri,.ĺ}rC Sc tlarilľcazăl ĺlccolrcĺ':siclnaľi' locataľi, titularii dľóptului cJc aclministľaľę sau clc fblosinţir' clupă caz, îl1condiçii similare irnpozitului pe clădiľi,
(3)ľaxa pe clădiľi se.stabileşte pľopo4io]''ť..u.peľioada perrtru caľe este constituit dreptul c1ecot-lcęsiunę,înclriľieľę,administľâręorifolosińp' I'

( l ) Pentru clădiľile rezidenţiale şi clădiľile_anexă, aflate îll pľoprictatca pcrsoancloľ 1jzicc'impozitul sę calculeaz,ělprin upli"ur"uunęi cote áe 0,1 oÁ asupravaloľii illlpozabile a clădiľii'Pľin ciădire rezidenţială se in1elege constľucţie alcătuită din una sau ilai multe cameľe
ľJîj*ff'Ţľ"ľiä:;Jj,3:?:"#îl', il;;il;'ţĺ 

",ĺiiJĺĺ. n"...u.., .u,. ,utĺ.ľuce ceľĺnçele
(2) Valoaľca inrpoza[-liIă a cIăclil'ii, cxprirllata Îll lei, sc ĺletennină 

'lľil-l 
înlntllţiľca supľatb1eicot-tstruiĹc cĺesĺăşuľate a acęsĹeia. cx1ll'ílllată îri ll-lcľľi pătraii' cu u,',luu,."n ilrlpĺlzabilăcoľespunzătĺlare, exprimată în lei/m2' clill tĺrbclul urnlilltll-:



I ozitul i taxa clăcliri

Tĺpul clădĺľĺi
ĺnstalaţĺĺ de apă,

analizaľe, electľĺcc şi
călzire(condĺţĺĺ

umulative)

Valĺlaľea im bilň.- lci/nl2

călzĺľe

ľri instalaţii dc apă'
alizaľe, clecĺľice sau

ĺ;e alte mateľiale ľezu1tate îlr unna unui
ęnt tęnnic şi/sau chímic

ăcĺiCI cuľę ręcaci bętondin sauarmat cu
eľeţi teľiEX cJon lt rămcă cĺ arsăă dion n

1t 00

şiisau

(l dăl reI cLr pcľcţt CX ęľlt oľl cl l1 emn cl lt
atľă a,natuľal cl t.l Ĺlăoăľămi dneaľSă, n

a til rlu aS du lt ľ1() cc Ĺl ct ematęľial u11ęs spu ę
taľltľa tell cĹermi lTllĺ;lri cur

660

220

rl cU peľcţl extcl.lori clin căľănrclă aľsă sau
in oľice alte materiale ľezultatę în urrna unu

talrront teľnric şi/sau chimic

('lăclirę-anexă cu cacj rc clilr bęton aľmat

220 t92

ęmn' din piatľă natuľală, din cărămidă
eaľsă' din vălătuci oľi din oľice altę
atcľiale llesupuse ulrui tľatament tetmic

Clădiľe-anexă cu peľeţii exteľiori din

i/sau chlmic
138

aşi.adľesăt îricăpeľi allplasate la subscll,
isol şi/sau la nransarcĺă, utilizate ca

ocuinţă, în oľiĺ;aľe dintľe tipuľile de clădiri

ll cazul cĺllrtl.ibuabilului cal'e clelillc la
ee

á'z,ute la lit' A-D

75o,/o din Sulna oaľe S-aľ
aplica clăĺ]irii

7591l çlin sLlma cŕlre s-aľ
aplioa clăclirii

ĺţ3

uľi decâĹ ĺ;el de locuinţă' în oľioaľe
tntľe tipurilę de clădiľi prevăzute la lit. A-D

co(, uaz. lt bfl uab ul ul deţineçaÎe a
şcęea ľęsřtacl paIn asate a SOSU bltoapeľl

Ĺl el1ld so şiis ua a aĺ}m aľds utiá, ZAli e allll O%din suma carc s-ar aplic
clădirii

5O%clin sLlma care s-aľ
aplica clădiľii

(3) In oazul unei clădiľi caľe are peľeţit extęľioľi din mateľiale dif'eľitc, pentľu stabilirea valoľiilmpozabile a clădirii se identi fică îrr tabelul prevázut la alin (2) valoaľea impozabilăcoľespunzătoaľe materialului cu pondeľea cea nrai mare(4) Supľaf-aţa constľuită clesÍăşuľată a unci clăcliri se cJeÎcľnrină pn ll lllSLll]lŕ]rca sLtpraĺţ1elorsecţiunl lor tutuľol. niveluľiloľ clăclirii, iĺlclusil, ale balcĺlaneloľ, lcr glilĺll'sau alc ccloľ situatcla substll sau Ia nransaľclă, excep1âllĺi sLlpľaĺbţcle ptlc1uľilor il cLttilizate cĺr locuinţăr, alcsoăriloľ şi teraselĺlľ neaco pente
('5) Dacă cĺillerrsiunile ęxteri oaľe ale unei clărcĺiri ntl pot Íi cĺ'ectiv măsuľate pe oolrtuľul exteri Ol"'atunci supľaf'a1a construită desĺăşuľată a clăcli ľii se detcľnlir'ră pľili înltlul çiľca sulpraÍ'cçoi uti lca clăcjiľii cu un coeflcierrt cle tľansformaľc c]c I ,4.(ó) Valoaľea impozabilă a clădiľii se ajustează îrrfurrcţie de ľarrgul localită1ii şi zona în caľę estealnplasată clădirea' prin înmulçiľea valoľii

coľespunzătoą redat mai jos
deteľminate ĺnai sus cu coeflcjęntLll cle ĺ:oľecţle



Rangul localităţii ' Zonaîn cadrul localităţĺi

A C
II

2,40 2,20

(7) În cazul unui apaľtament amplasat întľ-utr bloc cu mai mult dę 3 rriveluľi şi 8 apaľtamente'
coeflcielrtul de corecţię se reduce ou 0,l 0.

(8) Valoarca ilnpĺlzalrilă a clăcliľii. se ľcĺ1ucc îll ĺ'illlcţic clc anul tcľnlillĺtl'li ĺtct;stciit, clLlpti cunl
unlrcaza:

a) 
:-u 

5?7:' pcntľLl clădirea caľe aľe o vęchinrc ĺle 1lcste l0() ĺ]c ani la ĺlala ĺ-lĺ: l iĺtttrlat.Ic tl arluluĺ
l lscal clc l.cľcľlllţă:

t') cu3()o/o. pentľu clăcJiľea caľe aľe o vechinle ouprinsă între '50 de ani şi l00 cle alli inolusiv, la
clata cle l ianuaľię a anului fiscal de ľeĺěľinţă;

c) cu l()9łl, pontru clărdiľea caľe aľe o vechilrrc cupľinsă între 30 cle ani şi 50 cje arli incIusiv' la
clata cle l ianuaľię a anului ĺiscal de reĺ,cľinţă. 

' '

Aľt' 3' Calculul impozituluĺ pe clădĺľĺle neľezidenţĺale aflate în pľopľietatca peľsoancloľ ťizice(aľt.458 Cod Fiscal)

Clilĺlirc neľeziclenţială _ oľice clădire care nu este ľezidenţială'
( l ) Pentľu clădiľilę neľeziderrţiale aflate în pľopľietut.u p"rrounęlor fizioe, irrrpozitul pe clădiľi

sę calculează, prin aplicaľea unei cote de O,ss% a.uprâ valoľii caľe poató ĺŤ:a) valoaľea ľezultată clinh'un rapoľt de evaluare întoclnit dę un evaluatol.ailtorizłtt îll Llltinrii 5

:l,1'1 i]]::']ĺ]'i_anulLli 
clc rel'erin1ă' clepus la ĺlt'ganul tlscal local pânĺi la 1ll.ilrlul tcrtncn clc platirdlll allul tlc ľclcl.iIl1ă;

b) valoaľca 1lnalii a lucľăľilor ĺJe oonstl'uc1il, Îll cazul clălĺlil'llĺlľ noi, constľLlitc Îll rrltimii 5 aniantęrioľr anului cle ľeĺěľinţă;
c) valoaľoa clădiľilor care ręzultă ĺĺin actul pľin caľe se tľansfbľă dreptul cic prĺlpľictatc, în cazul

oIărcliriloľ ĺJobânclitę în ultimii 5 ani anterloľi anului de rcfbrinţă.

(2) Pentľu clăcliľile neľeziclenţiale aflate în pľoprietatea persoaneloľ 1jzjcc, a căľoľ vaIoaľe nupoate fi stabilită confbľm prevedeľiloľ ĺJe la alin. (l), in'rpozitul se calculĺ:azii pľin aplicareauĺlei cote de20Á asupľa valorii impozabile cJetęrminâte confoľm aľt' 2 ĺjin ç;re,z,entahotărâľe(aľt' 457 Cod F'iscal).
(3) Pentľu clădirile neľezidenţialę aflate în pľoprietatea peľsoaneloľ fr'ziçc, tltilizate pentľu

aotivită1l din donreniul agricol, impozitul pe olădiri se oalculeaz,á prirt aplicarea ootei cle0,4oÁ asupľa valoľii impozabile a clădiľii'

Aľt' 4' Calculul impozitului pe clădiľile cu destinaţie mĺxtă aflate în pľĺlpľiĺltatcłt peľsoanelĺlľÍizice (aľt. 459 Ĺ'ĺlcl Fĺscal)

ClăĺJir'c^cu dcstinirţic nrixtĺi clăĺJiľe ĺolositti atât în scĺlp ľeziclcriçial, cât şi ncľcziclcnţial'(l) In cazul clăcĺiľiloľ cu cĺestirraţie mixtă at'latc îlr propľjctirtea peľsoanc:lor ĺtzicc, inrpozitul secaloulcază pľilr 
-însumarea 

impozitululi calclllat peritrtl ,u1-,ruiä1u Íblosită în scĺl1l ľeziclenţiaIctlnftlľnl arl' 45] CocJ Fisoal cu ínrpozitul c1cioľn'iinat pentru supr'aĺir1a lÜlosită Îlr sĺ'clp
_ neľezidençial, oonÍbrm art' 458 Cod Fiscal;

(2.) ln ĺ:azul în caľe la adręsa clădiľii este îrrľcgistľat un domiciliu fiscal la care nu se clesfăşoaľănicio aotivitate economică, impozitul se caTculează corrfonĺ ań' 451 CodIliscal'
(3) Dacă supľaťeţele fblositę în scop ľezidenţial şi cele folosite în scop neľcziclcnţiaI nu pot fieviden1iate distirrot, se aplică uľmătoaľele reguli:
a) în cazul în care la aclľesa clădirii este înľcgistľat un clomiciliu f-iscal la caľe nu se clesfăşoaľă



ľriĺ;io aotivitate eĺ:onomică, irĺpozitul se caloulează corrÍ'onrr aft' 45] Ctld iiiscal;
b) în cazul în caľe la adľęsa clădiľii este Înľcgistrat un dorrriciliu Íjscal la caľe so clesĺăşoaľă

açtivitate ęconomiçă, iaľ chęltuięlile cu utilită1i1e sunt înľegistľate în saľcina peľsoanei caľe
clesňşoaľă activitatea economică, impozitul pe clădiľi se calculează confbnlr pľevecleľiloľ
art. 458 Cocl Fiscal.

Aľt. 5 Calculul impozitului/taxei pe clăctiľilc clcţinute de ;re ľsoane lĺ: ,iuľicIicc (al't. 46() Cod
l'iscal)

( l) Pcntľu clácliľilę ľeziclerrçiale a1'latc îlt pr'tlpľictatca sau cieţinutc tlc 1lct.stlittrolc .juriclioe'impozrtul/taxa pe clădiri se calculeaz,á prln apliĺ;aľea cotęi c1e O,2]o/o aĺjupra valodi
inlpozabile a clăcliľii.

(2) Perrtľu clăcliľile rleľezideľlţiale aflatę îrr propľietatea sau deţinute cle poľsoallelc '|uriclice,impozltul/taxa pę clăcliľi se calculează pľin aplicaľea unei cotę clĺ: l,l0% asupľa valoľii
inlpozabile a clăĺlirii.

(3) Pentľu cládiľile neľezidenţiale af'late îll propľietatea sau deţinute cle 1lcl.soallelo 'juľiclioe,utilizate pentru actiVităţi din domeniul agľiool, impozitul/taxa pc clriĺ]il]i sç calculcĺiz,žl prltl
aplioaľea unei cotę de 0,4oÁ asupra valorii inrpozabile a olăcliľii.

(4) ln cazul clădiriloľ cu destinaţie rnixtă aĺlate în pľopľietatea peľsoaneloľ.juľiclicc, inrpozitul sc
detęľmirră pľin însumaľea impozitului calculat perrtru supiaÍbţa fblosii'a în scop ľezidençial
conÍbnn alirr' (1), cu impozitul calculat pentľu suprafaţa folosiţă în scop neľeziden1iai,
conÍbľm alin' (2) sau (3).

(5) Pentľu stabiliľca impozitului/taxei pe clărĺ.liľi, valoaľea impozabilăl a clřrclirilor aĺlatc îll
1-lľopľictatca pÇľS()aneloľ juricliĺ:e, cste i'altlłlrca dc la 3l clecclrl[>rĺc a allulul ailtĺ:ritiI. cclut
pcl-ltľLl cal'c Sc clattll.ează irnpĺlzltLllitaxtr şi 1lĺlalcl ĺl:

a) ultinra valoarc inpozabilă înregistľatăt în cvidĺ:n1ĺ:lc oľganului Íjscal;
b) valoarea ľezultată dintľ-ul-l rapofi cJc el,aluaľe îrrtocrlit de Lll'l ĺ:valrlĺltĺlľ autorizat în

conÍbľmitate cu standaľdęle de evaluarc a burruľilol'aĺ]ate Îll vigoal.c la data ęvaluiirii;c) l'aloal'cil ĺjllalĺi a lucľăľiloľ clę oonstruc1ii, Îll cazul clăcĺirilor nói, cotrstľuitc îll cursull arrului
fiscal ariteľioľ;

Ĺl) valoaľea clădiľiloľ caľerezu\tádin actul prin caľe se transf'ęľă dľeptul c1c propľicltatę, în oazul
clădiriloľ dobârrdite îrr cuľsul anului fiscal anterioľ;

ę) îtr oazul clădiľiloľ caľę sunt Íinan1ate în baza unui contract dę lęasirlg 1inanciaľ, valoaľea
rezultatá clirrtľ_un rapoľt de evaluaľe întoĺ:nliL de un ęvaluatoľ autorizat îlr cclllfbn-l-litatę ou
stancJaľclele de evaluaľe a burruľilor a1late în vigoaľe la clata evalr-riiľii;ĺ) în cazul clădiľiloľ peĺltru caľę Se datoľează taxa pe clădiľi, valoarca irlscľisij în contabi1itatea
propľietaľului clăcliľii şi cornunicată conoesionaľului, locataľului, titulaľulr-lj dreptului de
acjrnirristľaľę sau cle folosinţă' după' caz'

(ó) Valoaľca irlrpozabilă a clădirii se actualizea'z,ă,o datála 3 ani peba.l.a uł-lt-li ľĺlpĺlľt cle evaluarc
a clădiľii întocmit de un evaluatoľ autol'iz,at îIi confonlitate cLl stallcĺal.clclc tJĺ: cvaluarc a
bullrul'ilor alltrte în vĺgoaľe la clata cvaluăt'ii, clepus la orgaIrul ljscril local 1lirriĺi la pľirĺlul
ten-nęn ĺle plată din alrul cle ľeĺ,eľin1ă'

(7) Pľcvccleľilç alill. (ó) nu se aplică îll caz-ul clărclil'ilor cłir'c apaţill l)clĺioallĹ]lol.ĺ'aţă clc care a
fbst prĺltlutrţată o hĺltărâľe clęfinitivă ĺ1c tlcclanştll'c a ploÇc(lurii f'aliInclltulLli.

(1''|) Preveclerile alirr' (ó) nu Se apIioăl îll çt'tz,ul clăĺllrilor Oal'e :iunI scL-t1iĺe clo plata
illl1lozitului/taxeli pe clădiľj potrivit art,456 alin, (l) Cocl fiscal.

(B) In cazul în care pľoprietarul clădiľii nu a actualizatva\oaręa impozabilă a clăclirii în ultimir 3
ani anterioľi arrului de ľeferinţă, cota impozituluiltaxęipe cladiii este.5%, la caľe se aclaugă o
cotă adiţională de 10%,

(9) In cazul în caľe pľoprietarul clădiľii pentľu caľę se datoręazá taxa pe clărcliľi nu a actualizat
valoaľea impozabilă în ultimii 3 ani anteľioľi anului de ľe1erinţă' cllÍĹľen1a cle taxă t'aţă cle cea
stabilită con1bľm alin. (l) sau (2), după ça'Z,1ya 1l datoľată ĺje pľopľietaľul clřrclirii.

Aľt. ó Declaľaľea, dobândiľea, înstľăĺnaľea şi nlodĺÍicaľea clăclĺľilol: (łrľ1'. 4óĺ (-.ĺld Fiscal)

( l ) Irllpozitul pe olăcliri este datorat pentru întľcgul arr fiscal cle persoĺtlla caľc at.e îtl pľtlprietate



clădiľea la data de 31 clecembrie a anului flscal anteľior'
12) În cazul clobâtrdiľii sau construirii unei clăcliľi în cuľsul anului' pĺo1lľietaľul accsteja are

obligaţla sĺi ĺlc1ruľlti ĺl clcclaľaţic la ĺll'gallul ĺlsc:al local în a cărui t'ĺtzlt tt',l'itĺlľilrlil t]e
oompetcrlţăt se aĺlă ĺ:lăcliręa' în tęrmęn cle .]() cle zile ĺJę la cjata ĺlobânĺliľii şi tlaĺorează
impozit pc clăcliri îrlocpând cu clata c1c l ialluaI'ic a anulr"ri următor.

(3) I)errtľu ĺ:iărdiľiię nou oonstľuitę data dobândiľii sc consiĺJcră după Çutr-i urmcttzit:
a) pentľu clădirile eXecutate integral înaillte clc expiľaľea 1ernręnului prcvăzut în autoľtzaţia ĺ1c

cilnstruiľe, data întocmirii pľocesului-veľbal cle recepţic, clar nu mai tâľzir'r clĺ: l5 zile dę la
data teľmiĺlării e1'ęctive a lucľăľi1oľ;

b) perrtru clăc]iľi1c executate integľal la teľmenul pľevăzut în autoľizaţia cle construiľc, ĺ1ata clin
aceasta, cu obligativitatea întocnririi pľocesului-verbal clc ľecepţic în teľtrrctlul pľevirzut cie
lege;

c) pentľu clăcliľile ale căroľ lucrări clę constľucţii riu au tbst f'irralizate la teľnrenul pľcvăzut în
autorizaţia de construiľe şi pentru caĺe nu s_a soliciţat pľelurrgiľea valabilităţii autorizaţiei, îlr
corrdiçiile legii, la data expiľării aĺ;cstui teľmen şi numai pclrtt'u suprala1a ĺ:onstľuitŽi
desfăşuľată care aľę ęlementele stľuctuľale dę bază' ale unęi clăcliľi, în speţă peľeţi şi
acopeľiş. Proĺ;esul-veľbal de ľecepţie sę întocmeşte la data expirăľii teľmenului pľevăzut în
autorizaţia de construiľe' consemnânclu-sę stadiul lucĺări1oľ, precunl şi supľaľĺrça constľuită
c1esfžrşLlratăl în ľapoľt cu raľe se stabileşte ilripĺlzitul pe ĺ:lăĺ1iľi.

(4) Dcclaľĺtľeĺr clăcliri]ĺlr îtl vęcJeręa inrpuĺlcrii şi îllscľicrca itcestol"a îll cl,lĺlcrlţclc auttlľităr1rlor
ac1mlnistrĺtţici pulblice locale ľepľezintĺi ĺl tlblieaţie lcgalĺi a cĺlntrillrrtlllililoľ caľe de1in în
propľietate aceste imobilę' chiar dacă e lcl aul fbsl executate 1ăľă autoľizaţie cle ĺ:otlstruiľe.

(5) In oazul îlr care ĺiľeptul cle pľoprietatc asupl'a unei çlăĺ]iľi ęstc tl'anst-llis îtl ct.lľsul unui an
tjscal, inrpozitul va fi clatoľat de persoallĹ1 cĹlľc ĺ1eţlne ĺiľcptul cle 1lľopl'ictatc ĺtst-lilľtt clăĺ1irii la
data clę 31 dęcer"nbľie a anului ľtscal antçl'ior arrului în ĺ:aľę sę înstľătincază.

(ó) În cazul extincleľii, îmbunătăţirii' desfiinţăľii paľţiale sau a altoľ moclificăľi adulse une i clădiľi
existente, irrclusiv schimbaľea integľală sau paľţială a folosinţei, caľe cleteľmină ĺ:ľeşteľęa Sau
diminuaľca valoľii inrpozabile a clădirii cu mai rnult cle 25o/o, propľietaľul aľe obligaţia să
dcpună o nouă cleclaľaţie de inrpuneľe la oľganul fiscal local în a cărui ľazăt tęľitot'ială cle
conrpetenţă se află clădirea, În teľmen de 30 dę 'zile c1e la data mĺlcli1lcărrii respcctive şi
daţoręază impozitul pe clădiri detenninat îrl noile concli1ii începâncl çu çlata clĺ: l ialluaľie a
anu1ui urnrătoľ'

(7) În cazul desfiinţăľii unei clădiľi, pľoprtetarul aľe obliga1ia să clcpuna o ľltltlil ĺleclaľaţic clc
impuneľe la oľganul flscal local în a căruli rază teritoľială cle cotrlpetcnţt-t sĺ: ĺr1lři clăĺJiľea, în
teľmetr cle 30 cle zilę de la data demolăľii sau distrugeľii şi încętea'zá să clatoľezę impozitul
înccpâllcl cu data cle l ianuarie a anului uľltttitoľ' inĺ.:luslr, în cazul ctăcliľilor pcntľu caľe nu S_

a elibęľat autoľizaţie cie desÍiin1aĺe.
(8) Dacă îllcttcirarea clăclirii în ĺuncţie de rallgul localităţii şi zonă sc nloĺliĺlcă în cLlrsLll unuli an

sau îlr cursul anului inteľvitre un evcllil-llcllt clľe colrĺlucę la nlĺlclillcĺlľeĺt inlpozitului pc
cládiľi, inrpozitul se oaloulęază ĺ;onĺorľri nĺ;il situa1ĺi îlrĺ:epând cu clata ĺlo I ianuaľie a anului
urlrrător

(9) În cazul clădiľilor la care se constată di1ërerr1e întľe supľafb1ele înscľise îrr actelę cle
pľopľietate şi situaçia ręală'rezuLtată din nrăsuľătoľile ęxecutate în corrditriile Legii ĺ:aclastrului
şi a publicităţii imobiliarę nľ. 7l1'996, ľepublicată' cu modiÍicăľile şi completăľile ulteľioaľe,
pentľu dętęnninaľea saľcinii fiscalę se au în vedere suprafeţele caľę coręSpurrcl situaţiei ręale,
cJovedito pľirr luoľăľi dę cadastľu. Datcle l'ęz'uItate dirr lucrăľile de cac]astľu se însoriu îll
eviderlţele ĺiscalc, îlr registrul agľicol, pľęoulll şi îrl cartea lunoiarăr, iaľ impozitul se)

calculeaza ĺ:onĺ'oľnr noii situa1ii îrrcepâncl cu ćlata cic l ĺatluaľie a anului uľlniit'clľ cclui în caľe
sc înľegistreaz'áltl oľganul ĺ'isçal local lucľarca clc caclas1t't-l" ça ancxĺl la ĺloclĺrrrrçia l'rscillil'

(l()) ln cazul unei olăcjiľi care Íäoe obiectul unL.tl contract ĺ-lc lcasiĺtg t'illĺtllciĺlt'' pc Întrcitgil ĺJura1ă
a acestuia se aplică unnătoaľęle ľeguli:

a) lnrpozitul pe clăĺliľi se datoľează dę locataľ' începând ou cJata dę l ianuat'ie a nnului uľmătoľ
celui în eaľe a fost îrrcheiat contractul;

b) în oazul încętării contľactului de 1easillg, irnpozitul pe clădiľi se clatorea'zá cle looator,



înccpârlĺl c:u ĺlata ĺlc l iarruaric a arrului ul'tl-litttlr îlicilc:icl'ii prtlccsului_t,ct'llill tle 1lI'cclat'e a

bunului sau a altor clocumcnte silni1aľc ĺ:aľc atcstă ltltľatca bunulul Îll ptlscsĺa lĺlcatĺlľului oa
unlaľe a rezilięľii contľactului cle leasing.

c) atât locattlrul, cât Şi 1ocatarul au obliga1ia ĺ1cpuIlerii dcclaľaţiei ljscalç lel tll13ttľlul ĺlscal lĺlcal
îrl a ĺ-:aľui razá de oompetenţă sę află olădiľea, în termetl c'le 30 dĺ: z,ilo clc la ĺlata ĺlnalizărľii
contľactului de lęasirrg sau a încheierii pľooesului-veľbal de preclaľe a bunululi sau a altoľ
clooumente similaľę caľe atestă intraľea bunului îrr posesia locatorulLri oa urmaľe a rezilieľii
contľactului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.

(ll) În cazul clădiriloľ pentru caľe Se dato'ręa'ză' taxa pe clădiri' în temęiul uĺlui cĺlntľact clę
concesiune, înclriľieľe, administraľę ori Í'olosinţă carę se ret-ęľă la peľioacle ĺnai maľi cle o
lună, titularul cĺľeptului de concesiullc, îriclriľieľe, acĺlrrirristľaľe oľi folosinţăr aľe obliga1ia
clepuneľii urrci declaľaţii la oľganul flsoal local pârră la data de 25 inĺ:lLlsiv a lurlii urlriătĺlttľc
intľărľii îrl vigoaľe a corrtľactului'

(l2) În cazul clădiľilor pentľu caľę se dat<'lreaz,â taxa pe clăcliľi, În tenrciu] Llnoľ o()ntľĹlotc clc
cclnĺ:ęsiune, îtlclriľieľe, administľaľę ĺlľi folosinţă cal'e Se ręĺěľă ltl 1lcľitlacle nlai mici ĺlę o
lună. pel'Soana cle clľept public caľe tľansmite cJľeptul cjc oclnoesiunc. închiľięľe"
ac'lnlitlistraľc ori Íblosirrţă are obliga1ia să ĺ1epună o clcclara1ic la or1ialrull lisoal lĺlcal, pârră
la data c|ę25 inclusiv a lunii următoaľo intrăľii în vigoaľe a colrtľactclĺlr' la caľe ĺlnexează ĺl
situa1i e oęĺltľal i zatoaľe a acestoľ contľactc.

(l3) În cazul unei situa1ii çaľe c1etermină nloĺliĺjcaľca taxci pe claĺlil'i tlaltlľatc, poľsoana caľo
datoręaz'ă, taxa pe clădiľi aľe obligaţia să ĺ1epurră o cĺcclaľaţie la orgalltll tlscal lĺlcal în a
căľui ľază teľitorială cle competenţă sc a1lă clădiľea, pârlă la clata cle 25 a lLrllii ulľnlřrtoarc
cęlęi în caľę s-a îrrľegistĺat situaţia ľespectivă,

(14) Declaĺaľea clăc1iĺiloľ în scop Íiscal nu ęste condiţionată de înľegistľaľea aoęStoľ ilnobile la
clficiiię cĺe cadastľu şi publicitatę irnobiliaľă.

(l5) Depuneľea cleclaľaţiilor fiscalę repľezirrtă o obliga1ie şi în çazul persoanelĺlľ caľe
bęnetrciază de scutiri sau ľęduceľi de la plata impozitului sau a taxei pe clăcĺire'

Art.7. Plata ĺmpozitului/taxeĺ pe clădiľi (art. 462 Cod Fĺscal)

(l)

(2 )

(3)

(4)

(5)

(ó)

Aľt. tl.

Impozitul pe olăĺ1iri se plăteşte anual' îll clĺluăt ľatc cgale. până ltr ĺ]ĺr{clt' ĺli: 'l l nrlLl'tic şi 30
septembrie, inciusiv,
Pcntl't'l plata cu anticipaţie a inrpoziturlui pe ĺ:lăcliľi, ĺlatoľat pctltl'u întľogLrl an cle cătrc
ĺ;iintľibuabili, până la data de 31 nraľtie a arrului respeĺ:tiv, sę acclľclă o boniĺica1ie clę l0%
pentľu peľsoane |i'zicę şi 5% pentľu peľsoŕ1l1c juľiclice;
Irĺrpozĺturl pc clăĺliľi datoľat aĺ:eluiasi bugct local cle cărtt'e contribulabili, ĺ1e pânăr la 50 lęi
itrĺ.:lusiv, se plăteşte integľal până la pľilllul tcľll]en de platăi.
Irr cazul în caľe ĺ:ontribuabilul deţine îll pľoprietatę ĺnat multe olărcliľi allrplasate pe, raza
municipiuluiAlba lulia, preveclerile alin. (2) şi (3) se rol'eľa la in'rpclzitr.ll pĺ: clărcliľi culnulat.
In cazul contractęloľ dę concęsiune, îrrchiľieľe, adrnirristľaľę sau 1blosillţŁi, caľe so ľe fŁ:ľă la
perioade mai nraľi de o lună, taxa pę clădiľi se plăteşte lunaľ, pârră la data clc 25 inoluslv a
lurrii unnătoaľe fięcăľei luni din peľioada de valabilitate a contľactului, de cătľe concesionar,
locataľ, titularul dľeptului dę administľaľe sau de folosinţă.
In ĺ:azul contľacteloľ care se ľefeľă 1a peľioacle r'nai rĺici de o lună' pcľsoĹrna juľiclică c1e clľept
public cĹlľc transnlite clreptul de concesiunc, îlrchiľieľe, acJministľaľe sau Íblosinţă co\eçtęaz'ă'
taxa pe olărcliľi cie la ooĺtcęsionaľi, locatari, titulaľii clreptulLri cle atlltltlristl'arç sĺlLl clc lilltlsinţă
şi o l'aľsă lunaľ, până la ĺlata cle 25 inclLlsii, a lunii ul'nlĺjttlarç liocltl'çi ltllli ĺllll pcl'lĺlacla clc
valabilitate a contľactului.
Scutiľi (aľt.45ó Cod Fĺscal)

( l)Nu se datoreazá impozitltaxă pe clădiľi pelrtľu:
a) ĺ:lăcliľi]e atlate în propľietatea publică sau pľivată a statului sau a ulnitărçilor aclnrinistrativ_

teľitoľiale, cu cxcepţia încăpeľiloľ fo'l<lsite pentru actiVităţi ęconĺlĺnice Sau agľcment, altele
clecât ccle clcstăştlľate îll ľelaţie cu peľsoŁlllc juriclice cle clľcpt public;

b) clădiľile al'late în clonreniul privat al statului cĺlnoesionate, înclririate, clato în aĺlnrinistľaľe oľi



în 1olosin1ă, după caz, institu1iiloľ publicc cu firlanţaľc ĺ.lç la bugclLll tlc sta[, tltilizatc pctltru
activitatea pľoprie a acestoľa;

0) clătliľi1ę aflatę în pľopľietatea fundaţii1or înfiinţaţe pľin tęstamęnt ÇonStituitę, conĺbľnr legii,
cu scopul de a întľeţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură lraţiorrală, pľęculTl şi de a
susţiľre acţiuni cu caľaoter umanitar, social Şi çultural;

Ĺj) o1ădiľilę oaľe, pľin destinaţie, corrstituie lăcaşuľi de oult, aparţinârrd oultęloľ religioase
ľecuľloscute otlcial, asociaţiiloľ ľeligioase şi componenteloľ 1ooale ale acestĺtl'a, pľecutn şi
casele paľolriale, cu excepţia îrrcăpeľiloľ ĺblosite pentľu activită1i oootlolĺicc;

e) clăcliľile ťunerare clirr cirnitiľę şi cľernatoľii;
Đ clăcliľile utilizate de unităçile şi irrstitu1iile cle îrlvăţămâllt clc stat, coľlĺ'csiollal sau paľticulaľ.

autilľizate să furlcţioneze pľoviz'oľiu oľi acľeditate' cu cxcepţia încăpcľiloI'cal'c sullt ĺolositc
pentľu activităţi economice care genereazěłaItę venituľi dęcât cele din taxele de şĺ:olaľizaľe,
scľviľca nlęscloľ pcntru pľeşco1aľi, elevi sau studenţi şi cazarea accstora, pl'eoulll şi clăĺlirilc
utilizate cie oătre oľeşe' astfbl cum sunt clefinitc şi funĺ:ţiĺ>nęazá potľivit [-cgĺi rrr. 263lŻOO1
pľivincl îll1iinţaľca, ĺ:rganlzarea şi Íunc1ionarca oľeşelor, cu rnocĺi1iĺ:ăľilc şi conrplctăľile
uItcľioaľe;

g) clădiľile unei instituţii sau unita1i caľe 1uncţionęaz'á sub cooľdonaręa Ministęrului |,)cluca1lei
Naţionale sau a Mlnisterului 'fineľetului şi Spĺlľtului. pľccurn şi clłiclil'ilo l'oĺlcl'a1iilĺlľ sptlrtivc
naţionale, ale Corĺitętului ()1irnpic şi Sportiv Roman, cu excepţia înea1leriloľ care sunt
Íblosite pentru activităţi economice;

h) clădiľile unită1iloľ saniţaľę publice, precuÍ'l şi pentru clădirile în caľe f-uncţionează çabinetę
de medicină de familie' cu excepţia încăpeĺiloľ folosite pentľu activită1i economice;

i) cládirile clin paľcurilę irrdustriale' parcuľile ştiinţifioe şi tchnologiĺ;e, pľecum şi cele utilizate
de inoubatoaľele cle afäceľi, cu respectaľea legislaţiei în mateľia ajultoľului cle stat;

i) clădiľlle caľe sunt a1bctatę activităçilol' hidrotehrlice. hiclľomętriĺ:c, hic]ľorlctcorologice,
oooanogľaĺloe. clc înrbr'rrlătăţirl 1ünciaľe şi cle iritel'vcnçii la apătral'ca îtl1ltltrirla inuncla1iilor,
preoun] şi cIădiľilc c1in por'turi şi celc a1'eĺ:tate canalç,lĺ;l'navigabilc şi sllr1iiltl1'dç' P()n)parc
aÍ'cľen1ę canaleloľ. cu excepţia îrrcăperilor caľe sutlt ľolositc pentľu actir,'itł)1i çetllltll-tliccl

k) clăcJirilc caľe, pľiIr tratuľa 1or, fac corp colTlull cul pocluľi' viaductc, apeĺlucto, clĺguľi, baľajc şi
tuneluri şi oaľe surrt utilizate pentru exploataľea acestor constľucţii, cu cxocpţia încăpeľl1oľ
caľę Sunt lolosite pentru alte activităţi econotnice;

l) clăc1iľilc aĺţrente infľastľuctuľii ĺ'eľoviaľc pulblicc sau infiastľuçtuľii rrletroulLli;
m) cládiľilę Acaderniei Române şi ale func1a1iiloľ pľclpľii îtlfiinţatc clc Acaĺlclllia Ronrâtlă, îlr

calitatc clc ĺbrrclator unic, ou exccpţia îlrcăperilor Çafe sullt ĺillosito pcntľu actiVităţi
eoonomice;

n) clădiľi1e aĺ'eľetrtc capacităçiloľ de pľocluc1ic caľe sunt în sectoľul pcntl'Ll a1lăľaľc cu
ľespectaľea legisla1iei în materia ajuţorului cle stat;

o) clădiľile oaľę sunt utilizate ca sere, solaľe' ľăsadni1e, ciupeľcării, silozuri pentru füľaje,
silozuri şi/sau pătule pentru depoziţaľea şi conseľvarea cęľealeloľ, cu excepţia încăpeľilor
caľe sutrt fblosite pentľu alte activităţi eoonomice;

p) clădiľea ĺ-olosită oa domiciliu şi/sau altc clăcJiri aflatc în pro;lľĺetatea sĺtu cĺlpI'opľietatca
peľsclttnelor prcvăzute la aft,2lit' a). c) - c) clin ()rc]ĺlllirnţa ĺ1c Lll'11cIlţĺi ĺt (]tlvĺ:ľnului nr'
8212006 peĺltru ľecunoaşteľęa meľitęloľ peľsonalului aľnlatei participant la acţiulni militaľe şi
aoĺlrclarca ulrol clľepturi aĺ:ostuia şi ut'lrlaşlloľ cçl ui clcccclat, a1lltltlitt'ii çt-l tliĺldiliĺ-tiri pl'in
Ĺ,egea llľ, llL1200], cu rr-rodifioăľile şr cornpletăľile ulteľioarç. Scutir'ca Sę aooľclă
pľopoľţiolial cu cota de pľopľietate;

q) clărcliľl1e aflatę în domęniul public al statului şi în administraľea Iiegici Autonomę
''Administraţia Patrirnoniului Protocolului ĺle Stat'', cu excepţia îrlcăpcľilor celľe sutlt fblositę
pelrtľu activităţi economice;

r) clădiľile aÍlate în pľopľietatea sau copľopl'ictatea veteľalliloľ de râ'zboi, a văcluvęloľ ĺje ľăzboi
şi a văduvęloľ neľeĺ:ăsătorite ale veteľalriloľ de rázboj, Scutiľea sę acoľĺJăl integľal pentľu
clădiľi1e aflate în pľopľietatea peľsoanelor lrrentionate, <leţinute îĺr conrun cu soţul sau soţia'
Îrr situa1ia în caľe o cotă-paľte din clăcliľi aparţine unor teţi, scutiľęa 11Ll Sę acoľclă peĺltľu
cota_paľte deţinută de aceşti teľţi;



S) clăclirea folosită ca donriciliu aflată în pľopľietatea sau oopľoprietatea peľsoatleloľ prevăzutc
la aľt' l şi 5 clin Decretul-lege nľ. 1l8/l990, ľepublicat, cu nrocli1rcările şi completăľile
ulteľioaľę, şi a peľsoanelor ťl'ziçę pľevzizute la art' 1 din oG rlľ'l05/l999, aprobaţă cu
modiĺlcăľi şi oonrpletăľi pľin l-egea nr.l89/2000, cu nrocliĺjcărilc şi oonrplctĺiľile ultcľioaľel
scutiľea ľămâne valabi1ă şi îrr cazul tľaĺrs1'eľului pľopľietăţii cătľe copii acestoľ categorii de
beneĺjciaľi. Scutiręa se aooľdă pentľu întl'eaga clăcĺiľe cle domicilitl clęl'inrltĺi îl1 comun cu
soţul sar-l soçia. În situa1ia în caľe o ĺ;tltit paI'tc ĺlill clătcliľca de cltltllit',iliu tt1'litl'tille utlrll tclti,
scutiľea nu se aoordă pentru cota-paľte deţinută cle aceşti teľţi;

t) clădiľea fillosită ça clomioi1iu aflată în pľclpľictatea Sau cilpI'ĺlpr'iclĺrtca persoaneltlľ cu
lralrdicap gl'aV sau acoentuat şi a peľsoalreloľ încadľate în gľadul l ĺJe invaliclltate, ľespectiv a
ľepľczcntall1ilor legali, pe peľioacla în cĺlre au în îngľi'|iľe, SLll)ľaVeghcľc şi întrcţincľe
pcľSoallc cur lrandicaP gľav sau accelltLlat şi pcľsoanc îtrĺ:aclľate îrl g,ľaclrll tclc invaliclitate.
Soutiľęa se actlľdá pęntľu întľeaga ĺ;lăcĺiľc clc ĺlorniciliu clĺ:ţinută În cĺlnlun cul sĺl1uI sau soţia,
În situa1ia în caľę o cotă parte din clăcJiľea de domiciliu apaľţilre uLioľ teľţi, soutiľea nu se
acordă pelrtru cota-pafte deţirrută de aceşti tcrţi;

u) clădirilę aflate în pľopľietatea organizaţiiloľ cetăţeniloľ apaţinâlrcl mirroritá1ilĺlr natrioLlale clin
România, cu statut de utilitatę publică, pľęcum şi cele înclriľiate' concęsionatę sau prirrrite în
administľaľę oľi în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoľitate publioă, cu excepţia
încăperilor caľę sunt folositę pentru activită1i economioe;

v) clădiľi1e cJestirlatc serviciului de apostilă şi supľalegali'z,are, ccle clęstinatc ĺlepozităľii şi
aclnrillistrării aľhivei, pľęculll şi clăĺ]iľile afi:ctate ĺuncţionării Centľului Naţiorral cĺę
Aclministrare a llegistrclor Naţionale Ntltarialc:

w) clăcJiľile ĺ1cţirrute sau uti1izatę cle cătrc îlltr'c1lI'intlerile socialc cle illsc:rţic;
x) clădiľile clasate ca monumente istoľice' çJe arhitectură sĺtl-l arlreologicĺ:. inclil'cl'cnt cle titullaľul

c'lľeptulul cle pľopľieţate sau cle administrale, caľe au l'a1ada stI'aclalĺi şl,/sau pľincipală
ľelrovată Sau ľeabilitată conform pľevedeľiloľ Legii nr. 422l2OO l pľivirrcl pľotejarea
monumeĺltelor istoľicę, ľepublicată, cu rnocliflcăľile şi cornpletăľilo ulteľioaľe, cu excepţia
încăpeľiloľ caľe sunt tblositę pentľu actlvittiçi ecclnotrrice,

(2)Scutiľca ĺ1c la plata inrpozitului/taxci sĺabilitň oĺln1brnl pl'czentullui irľticol, sc aplică înccpânc1
ou data cle l ianuaľie a anului Íiscal, peľsoanelor caľe deţin clocumęl1tc.justiÍioativc enrise
până la clata cle 31 decembľie a anului ĺlscal anteľior şi oaľe sunt ĺlepuse la t)iľecţia Vęnituľi,
până ia clata de 31 mar1ie, inclusiv, cu exccpţia peľsoanclorpľevăzutc la alin' (l) lit' t), cârrc1

scutirea cle la plata impozituluiltaxęl pe olădiľi se apiică începânĺl ou ciata clę l a lunii
uľmătoaľe celei în caľe persoana depune documentęle justiÍicative.

Aľt. 9. F'acilităţi acoľdate de către Consilĺul l'ocal la impozitul pe clăctĺľi

( l) Soutlľi pentľu:
źl) ('lăclirilc ĺ:arc' 1lott'ivit legii, sunt clasĺ,-ltc cil ll'i()llLllllcnte ls1orioe, clc at'liitoctill'ti sau

aľhcologicc, llluzcę ori casę metnorialc, altçle clccât cclc pľevăzt-ltc la aľt. S lit. x)'
b) Clăcliľilc uti1izate peľltľu íüľnizaľea cle scl'r,icii socialę clę cătrę oľganizaţii llcgll\/cľIiĹlľnentalę

şi illtľcprindęľi sociale oa furnizoľi de sĺ;ľi,iĺ:ii socialę'
ĺ:) Clădiľea 1blosită ca dorrriciliu, aÍlată în pľopľietatęa sau ĺ:opľoprietatea pcľsoaneloľ

pľevăzute la aft. 3 alin. (1) liteľa b) din I'egea nr, 34112004, cu mocliĺicăľile şi cornpletările
u]teľioaľe. Scutirea se acoľdă pentľu întt'eaga clăĺliľc de clonriciliu cleţiĺlLrtti în colllut-l cu soţul
sau soţia' În situaţia în care o çotă par1e clir"r clăcliręa clę clomiciliu apaľţine unoľ ţeľţi, scutiľea
nu se acoľclă pentľu cota-paľtę de1inută cle aceşti terti.

d) Clădiľile utilizate de oľganizaţii ľlorrpľoflt folosite exclusiv pentľul activită1i1e Íără scop
luoľativ.

o) Clăclirilĺ; ĺleţinute cle asociaţiilę dę dęzvoltare inteľcomuIritaľă.

(2) F'acilităţile fiscale pľevăzute la pľezentul articol sę acorclă pe lraza cęręrii pcľsoanelor
tiz,icę sau juľiclice, 1a caľe se aneXeaZă copii alc' cloouĺnnetelot'.justifiĺ;ativc ÇaI'e atĺ:stăt



Situaţia ľespectivă. Petrttu a beneÍrcia cle scutiľe cclntľibuabilii nu tľcbuie săt înľcglstľeze
obligaçii Ílscalę ľestante la bugetul looal al Mrrnicipiului Alba lulia' pânăl la c]ata acordării
Íäoilitaçiloľ 1'lscalc.
(3) Scutiľea clc la plata irrrpozitului/taxci stabi1ităr ooriÍbrm pľĺ:zclltului itl'ticol, sc aplicĺi
începânc1 cu clata cle l ianuaľię a anulili t'iscal, peľsoaneltlľ oarę clc1in tloctlllrcľltc jtrstiĺioative
enrisc pârlă la clata cle 3 l clecembric a anului Íjscal anteľiclľ şi cĺlľe sutlt dopuse la
oompaľtillrentele cle specialitate alę autoľităţiloľ aclministľaţiei publice looale, pânăr la clata
cle 3l lnartic. inclusiv.

Art' l0Impozĺtul pe teľen şĺ taxa pe teľen (aľt.463 Cod Íiscal)

Reguli geneľale

( l ) oľice peľsoană oaľę aľę în pľopľieţatę teľęn situat în Rornânia datoręazá pentľu acesta un
impozit anual.

(2) Pentľu teľęnuľilę pľoprietate publică sau privată a statului oľi a unităçiloľ aclmilristrativ-
teľitoriale. concesionate, închiľiate, datc în aclministraľc ori în ľolosinţă, c1upă caz, oľicătľĺlľ
entităţi, altele clecât cele de dľept public, sc stablleşto taxa pc tcrcl]. cal'c sr datot'cazit cle
cclncesiclllaľl, locatari, titulaľi ai c1ľcptuluI ĺJc ĺtclnlillistľat'ę sau ĺlc ĺillĺlsillţň^ ĺ1u1'lii caz, îll
condi1ii similaľe impozitului pe teľen. În cazul tľansmiterii ulteľioaľe altoľ entită1i a clľeptului
cle ĺ;clnccsiune' Înohiľieľe' administľaľc sau 1olilsin1ăr aSupl'a teĺęllului, taxa sc ĺlatorcază ĺJę
persoana care are ľelaţia contľactuală cu peľsoana cle clľept public.

(3) In cazul teľelruriloľ caľe ľac obięctul unoľ cotltracte cle concesiune' Înĺ:hirioľo, ac1tninistľaľe
sau ĺblosil"rţă ce sę ręfeľă la peľioadc mai nrari de o lună, taxa pe tęľęll se stabilcştc
proporţiollal cu nutnărul de lurri pentľu oaľc este ĺ:orrstituit clreptul clę ccllloesiunc, îllclririeľe,
aĺ]nliĺlistrat'c oľi fblosinţă. Pęntľu fiĺrcţiLlni1e mai micl de o lună, ĺaxa sc calculează
pĺopoľţiorral cu număľul de zilę din luna respectivă.

(3.l)In cazul tęľenuľiloľ caľę ťac obiectul unoľ oontľacte ĺ-lę concęsiune, înohiľicrc, aĺ1nltllistľaľe
sau folosinţă ce se reÍěľă la perioade mai mici ĺJe o lună, taxa pe teľen sc clatoľcază pľopoľţional
cu trumărul dę zilę sau đe oľe pľevăzutę îtr contľact.
(a) În cazul teľenului caľe este deţinut în comun de două sau mai multe persoane' fiecaľe
pľopľietaľ datoľęază, inrpozit pentľu paftea din teren aflatiaîn pľoprietatea sa' În cazul în caľe nu
se pot stabili păľ1ile individuale ale pľopľietariloľ în comun, fięoaľe pľĺlpľictaľ în comulr
c]atoreazăt o paľte egală clin impozitul pentľul teľcnul ľespcctiv.

Ąľt. ll. Calculul impĺlzitului/taxei pe teľen (al.ĺ. .łó5 Cocl t'iscal)

(l) Impozitul/Taxa pe teĺen se stabileşte luâncl în calcul strpraÍä1a teľenului. ľangul localită1ii în
caľe este amplasat teľenul, zorra şi categtlria c1e Íblosinçă a teľellulr]i, c{ltlĺtll'rn îllcaclľării
făoutę cle consiliul local.

(2) În cazul unui teľen amplasat în intľavilan' înľegistľat îrr ľegistľul agľicol la ĺ:ategoľia cle
Í'olosin1ă teľęnuľi cu construcţii, impozitul/taxa pe teľen se stabileşte pľirr înmuliirea
supľafeţei teľenului, exprirrrată în hectaľe, cu Suma corespul'tzătoaľe pľevă,l,tlÍá în uľnrătoľul
tabel:

1 552I)

Zona Niveluľĺ aplĺcabile ĺn anul Ż027leí/ha

A 6648
B 4637
Ĺ] 2935

(3) În cazul unui toľelr amplasat îlr intľavilrtn, îtlrcgistľztt în rcgistľul agriool la attă catcgorie c1e



folosinţă dęcât çea de tęręnuľi cu constľucţii. irnpozitul/taxa pę teľęn se stabileşte plin
îrunul1irea supľaÍ'e1ei teľenului, expľimata în hectaľe, cu suma coľespunzătoaľe pľevăzută în
uffilăţoľul tabel, iaľ acęst ÎęŢJltat se înmulţeşto cu coeficientul cle coľecţie al ľangului
localita1ii caľę ęste 4:

Categoľia de folosĺnţă
Zona

D

aleĺ/h

Crt.ľ.N
CB

23

A

l

Teren aľabil

2 Păşune

21 1l

15

3

4

Fâneaţă 23 2l ll 15

2l

30

T/

5

6

7

8

9

Vie 5l
1:38 ,30

,Livadă

ădurę sau teręn cu vegetaţię ťoľestięľă

58 5

30

i3tţ

"Ż1I-t --'-1

(4) Ca excepţie de la prevedeľilę alin. (3), în cazul contribuabililoľ peľsoane juľidice, penţru
teręnul arnplasat în intravilan, înľegistľat în ľegistrul agľicol la a|tá categoľie de folosirr1ă
dęcât cea de ţęľęnuľi cu construcçii, impozitul/taxa pe teľen se calculează conform
pľevedeľilor alirr' (5) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoaľele condiţii:

a) au pľevăzut în statut, ca obiect de activitate, agľicultuľă;
b) au înľegistľatę în evidenţa contabilă, perrtľu anul fiscal respectiv. venituľi şi cheltuieli din

desfăşuľaľea obięctului de activitate pľevăzut la lit. a).
(5) tn cazul unui teľen amplasat în extr'avilan, ĺmpozitul/taxa pe teľen so slabileşte pľirr

înmulţiľea supľafeçei terenului, expľimată în hectaľe, cu suľta coľespunzăţoaľe pľevăzută,în
următorul tabel, înrnul1ită cu coęÍicíentul cle ooľecţie oorespunzătoľ pľevăzutlaart.45] a|in.
(ó) din Codul Íjscal, ľespectiv zonaA-2,4; zona B -2,3;'zonaC _2,Z:zona D -2,l'

cu apę

Drumuľi şi căi ferate

Teľen nepľoductiv

Categoľia de folosĺnţă

cu corrstľucţii

äneaţâ

e pe ľod, alta deóât óéa |iert útá lá nr.oľt
1

e până la intľaľea pe rod
vaclă pe ľod, altá ,lecái cęa ńió'ażuiíiâ

l5 8 0

0 0 0

i0 0 0

Niveluľĺ aplĺcabile ĺn anul 202t lei/ha
aĄ
JJ

55

30

30

61

Ô

62

Nľ.
Cľt.

ls

',Q' 
I

lt.
i

,7,l

lrr,crt. 6. I
I' !iuą{{ până la intľarea pe rod
lPăduľę sau alt tęľen cu vegetaţie foręstieľă cu

I 0

PĄ99p!ą9ęl-uljIęYăZ!Lląg!Iţ: 7']_ 
- _, jPădure în vâľstă dę până Ia20 ani si oăduľę ou U

30

23 21 T7

asune

aľabi1



l clę e
l---
8,

0

eťen ou apă, altul c'lecât cęl cu anrenajări
scicolc

8.1 Teľen cu alnena'jăľi piscicole
Dľuľl-luľi şi căi ĺěľate

nepľocluctiv

(t

31

(.)

(r) În cazul teľenuľiloľ apaľţinând culteloĺ ľeligioase recunoscutę oficial în România şi
asociaţiiloľ ľeligioase, pľecum şi comporrtelor locale ale acestoľa' cu excopţia supľaľeţelor
caľe sunt ťolosite pentľu actiVităţi eoonomice, valoaľea impozabilă so stabileste pľin
asinri laľe cu ternuľilc nepľocluctive'

(7) în cazul îtl care în intľavilan, în urlrla clclinitĺrli zolleloľ, sulrt tcľÇntll'i citľc Ilul au lbst
cupľirrse în nicio zonă, acęstea se consicleră a fi în zotla A' potľivit pľeveclcľilĺlľ pct. 9' (l)
'I'itlul IX clin H'G. nr' 112016 pľivind Normcle nletoclĺllogloe cle aplicat'e ĺr Lcg.il nr.22.]l2()15
pľivind Codul tiscal'

(8) Inregistľaľea în ľegistľul agricol a dateloľ pľivind clădiľilę şi ţerenuľile, a titł-llttľt-llui ciľeptului
de propľietate asupra acestoľa, pľecum şi schirnbaľea categorięi cle 1blosinţăl se pot ľace
numai pebază' cle documente, anexate la clęclaraţia Íăcută sub semnătl;ľă pľopľie a capr-llui cle
gospodăľie sau, în lipsa aĺ;estuia, a unui metrrbru major al gospoc1žrriei.

Aľt. l2. Declaľaľea şi datoľaľea ĺmpozitului şi a taxei pe teľcn (aľt.466 coĺl l,'ĺscal)

(l) Impozitul pe teľerr estę datorat pentru întľegul an flscal de peľsoana aaľe aľc în pľopľietate
teľenul la data ĺJe 3l decembrie a anului 1rsĺ:al antęľioľ.

(2) În cazul dobâncliľii urrui teľęn în cursul anului, pľopľietaľul acestuia aľe obligaţia să c1epună
o nouă declaľa1ie de impuneľe la Diľecçia Venituľi a Municipiului Alba Iulia. îrr teľtnelr ĺ]e 30
cle zilç cle la clata cJobâncliľii, şi datoľează inlpozit pc tcren înocpâncl cul data ĺlc 1 ianuaľie a
allului uľnrätor.

(3) În oazul în care clreptul de pľoprietatc ltsl.l1ll'ĺł unui teľen estc tľttnstrlis Îll çLll'sul unui an
Íiscal, inrpozitul cstc c]atoľa1 clc peľsoirllĹ]l cill'c ĺlcçinc ĺll'cptul ĺ1c 1ll'o1ll'ic1tttc tlsLr1lľit tcľclrulul
la clata cĺc 3l clęcenrbrie a aľrului fisçal all{ĺ;I'ior anulul în care sę Îllstrilillęazĺt.

(4) Dacă încadľaľea teĺenului în funcţie de rangul localita1ii şi zonă se nroĺliĺLcň în cuľsul unui
an sau în cursul anului intervine un eveniment caľe conduce la mociiÍjcarea impozitului pe
teľen, impozitul se calculează conform noii situa1ii începând cu data de l ianuaľię a anului
uľmătoľ.

(5) În cazul modiÍicăľii categoriei de folosinçă a teľenului, propľietaľul acestuia aľe obligaţia să
depurră o nouă declaľa1ie de impuneľe la orgaĺlul fiscal local în a căľui ľază teľitoľială cle
conrpetenţă se află teľenul, în termclr cle 30 cle zilc cle la clata rrrocliĺlciirii ĺblosinçei, şi
clatoľęază impozitul pe teren colrfonĺi noii situaçii începând cu clĺlta ĺle l ianutrľie a atrului
unnător.

(Ó) În cazul teľętruriloľ la carę Se oonstatăl ĺllfeľclrţc într'e supra1b1elc îllsct'isc in actclę clc
propľietate şi situaţia reală rezultată din măsuľătoľile ęxccutate în ĺ:onĺliţiile I'cgii ĺll', ]l1996,
ľepublicată, cu moclif,tcăľi1ę şi cornpletăľile ulteľioare, pentľu dętermirraľea saľcinii ĺjscalę se
au în vecleľe supľafeţele care coľespuncl situa1iei reale, dovedite pľin lucrĺiri de caclastru.
Datele rezultate ĺlin lucrăľile de caclastľu sc înscriu în eviĺlenţele ĺiscalo, îrl rcgistľul agricol.
pľecum şi în caľtea funciaľă, iaľ irĺpozitul se calculęază confoľnr noii sitLla1il înocpârlcl ou
data cle l ianuaľie a anului uľmător ĺ:clui îll caľc Sc înľegistľcază la oľgallurl 1lscal loĺ;al
luoľaľea respectivii, ĺ:a anexă la declara1la llscală'

(7) In cazul unui teľen caľe face obiectul unui coĺltract cle leasing ĺrnarrciĺrr, 1;e Întľcaga ĺluľată a
aoestuia se aplioă unnătoaręle ľeguli:

a) impozitul pe teľetl se datorează de locataľ, începârrd cu data dę 1 iarruaľie a aľlului uľmătoľ
celui în caľe a ťost încheiat contractul;



b) în cazul în caľe contľactul de leasing flrlanciar îlrcętcază alt1bl docât prin ĺ-rjulrgcl'ca la
scaderrţă, inrpozitul pe teľen sę datoľează cle locatoľ, îtrcepând cu clata ĺie l iatlr-lal'ie a anului
următoľ celui în care teľenul a ťost pľeclat locatorului prin îricheieľęa pľoceslrlui-veľbal clę
predaľe-pľimire a bunului Sau a altoľ documętrte sirnilaľe caľe aţcstă intraľęa bunuluti În
posesia locatoľului ca uľTnare a ręzilięľii contľactului cle leasirrg;

c) atât locatoľul, ĺ:ât şi locataľul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul flscal 1ocal
În a cărui raz,ă de competenţă sę află tcľetrul' în tęľmetr clę 30 dc zile ĺlo la clata flnalizării
contľactului dc loasing sau a înoheicľii pľoĺ:esului-vcrbal de prcclaľĺ: a bultiulLli sau a altcll'
cĺocg111ę'-'1. sinrilal'c caľę atestă intraľea bttllului îlr ptlscsia locatorului ca ul'lll;tI'e a ľczilicrii
ctlntľactului ĺle leasing îrlso1ită cle o copie ĺt rlccstoľ ĺJĺlcl'tllcllte.

(8) În cazul teľenuľiloľ pentru care Se clatĺlľcirză taxa pcl teľen, în terlręitll unui cĺlntľact c]ç
concesiullę, înclriľięľę, administľaľe oľi f'olosinţă caľe se ref-eĺřr Itr pel'iĺlaclc llai nlaľi clę ĺl
lună, titularul dľeptului de concesiune, îIlolriľiere, aĺlnlinistraľc clľi ĺblĺlsirl1li llrc obligaţia
depuneľii unei deĺ:laľa1ii la Diľecţia Velrituľi a Municipiului Alba lulia până lir clata cje 25
irrclusiv a lunii uľlnătoare intrăľii în vigoaľe a contľactului'

(9) În cazul tęrenuriloľ pentru caľe se datoľează taxa pe teľen, îtr tenreiul unor contľacte de
ooncęsiulrę, înohirieľę, administľaľe oľi lolosirr1ă caľę Se ľęfeľă la perioaĺle mai rrrici cJe o
lună, peľsoana de dľept public care tľanstnitę dľeptul clę concesiurre, Înclriľiere, ac|ministrare
oľi folosinţă aľe obligaţia să clepună o cleclaľaçie la Direcţia Venituľi a Milnicipiului Alba
Iulia, până la cJata dę 25 inclusiv a lunii ulľtnătoaľe intľăľii în vigoaro a contľactęloľ, la care
anexęazá o situaţie centľalizatoaľe a acestĺlľ contľacto.

(10) În cazul unęi situa1ii caľę dętennină rnocliĺjoaľea taxci pe tcrctt clalot'utc, pcrsoallćl carc
clatorează taxa pe tcľen are obliga1ia să clcpuIlă o cĺeclaľaţie la Diľĺ:ctia Vclritilri ĺr MLlnicipiului
Aiba lulia, până la data de 25 a lunii următoaľę celei în caľe S-a înľegistl'at situaţia ľcspeotivă.

( l l ) Deolaľarea tęľcl]uriloľ îtr scop fiscal nu csto colldiţiollată cle înľcgistľaľea aocsttlr tcľcIluri la
otjciile dc oaclastrr-l şi publicitatę irtobrliaľzi.

(l2)Dcpullcręa c]colara1iiloľ fiscale ľcpľczitttil tl obligaţio şl îrl cazul 1lcl'stlallclol'ci.ll'c bellcficiază
clc scutiľi sau ľcduccl'i cle la plata illipclz.itului saLl a tilXcl pc tcľctl.

Aľt. 13. Plata ĺmpozitului şĺ a taxei pe teľen (arl,467 Cĺlcl F'iscal)

(1) Impozitul pe teľen se plăteşte anual, în două ľate egale, până la datele cĺe 3l maľtie şi 30
septembrie inclusiv.

(2) Pentľu plata cu anticipaţie a impozitului pe teľen, datoľat pentru întregul an de cătľe
conh'ibuabili, pâlră la data de 31 mar1ie inĺ;lusiv, a anului respectiv, sc acĺlrclă o bonificaţie
de l0% pentru peľsoane fiz,lce şi 5% pcrrtľu ţ)ersoalle juriclice.

(3) Impozitul pe tcľell. clatoľat aceluiaşi lrLlgct lĺlcal cJe çirtrc coĺltľiburabili. pcrsoiine fizice şijuľidice, de până la 50 lei inclusiv, se pliitcştc integral pârlă la pľirllul tcrnlĺ:lr ĺ1c plată'
(4) In cazul în caľe oontľibuabilul deţine îri pľopl'ietatc mai tllultc tçI'ctll-lľi aln1llltsĺ1tc l]c l.azĺl

nrunicipiului A1ba Iulia, prevedeľile alin' (2) şi (3) se ľcÍ'oră la im;lilzitt-tl 1lcl 1ol.cll culnulat'
(5) In cazul ĺ:ontĺactcloľ cĺe concesiune, îllclriľicľe, adnrillistľaľe sau lolĺlsirlţřl. carc Se ľcÍ'cľă la

peľioade lnai maľi de o lună' taxa pe teľen se plăteşte lunaľ, până la clata cle 25 irrclusiv a
lunii uľmătoaľę fiecăľęi luni din peľioacla ĺle valabilitatę a contľactullri, clc czil.re cĺlnocsionaľ"
locataľ, titularul c'lľeptului de aclrninistľaľe sau cle ĺtllosinţă'

(ó) În cazul ĺ-:ontľaĺ;teloľ care Sę reÍ'eľă la pcrioaclc ĺnai ll_iici clę o lunăl, pcľSoĹţna juľiclică ĺlc dľĺ:pt
pub1io oaľĺ; tľalrstliitc dľeptul dĺ: oolroosiurlc, îltclriľlcl'e, aĺ1tttit'tislfillc SĹlLl 1blosilrţă cillcĺ:tcazăt
taxa pe teľerr de la concesionari, locatari, titulaľii <1ľeptului cĺe aclnrinislľarc sall clc f-olosinţă
şi o vaľsă lunaľ, pâlră la data dę 25 irrclusiv a lunii urntătoaľę ĺlĺ:ĺ;ălr'ęi luni clin pcľroacla cĺ,:
valabilitate a contľactului.

Aľt. 14. Scutiľĺ (art. 464 Cod Fĺscal)

(l) Nu sc clatoľeazřt irlrpozit/taxă pc tcľen pcntl-u:
a) ţcľenurilc a1latc îll proprietatea publicli sar.r privatĺt a stĺt1ulluli ol'i l ttrlitĺjţilĺll,ĺtĺlnlillistľativ-



teritoľiale, cu exccpţia supľaťeţcloľ folosite peĺltľu actiVităţi econonlioę sau agľelllclrt,
b) teľenuľilę aflatę în domeniul pľivat al statului concesionate, închiriate, clate în acJnlinis1ľaľe

oľi în fblosinţă. clupă caz, institu1illol" publice cu finanţaľe de la bugelul clc stat, Lrtilizatc
peĺltru activitatęa proprie a acestoľa;

c) teľęnuľilę funclaţiiloľ îrrÍiinţate prin testanlent, constitLrite confoľm legii' cr-l scopul clc a
îrrtreţirre. clezvolta şi a.juta irrstitu1ii clc cultrlľă rraţională, pľęculll şi rlc a susţille aĺ:ţiuni cu
oaľacteľ umanitaľ, social şi cultuľal;

d) teľenuľilę apaľţlnâncl culteloľ ľeligioasc ľcotlt1tlscutc oĺrçial şi asocia1iilor' rcligiĺlaSe, pľeçum
şi componente1oľ locale ale acestot'a' Çu cxcepţia supľal''e1eloľ caľo sunt ľblositc pentľu
actiVităţi economice;

c) tcrenurilc apaľţinârld ĺ:irnitiľelor şi cľenlatĺlľii1tlľ'
Đ teľenuľile uÍíliz,ate de unităţile şi instituţiile cle învăţărnânt de stat, ootrĺbsiotlal sau partioulaľ,

autorizate să furrcţionezeprovizoľiu ori acľeditate, cu excepţia supľai'e1eloľ caľe sunt Íblosite
pentľu activităçi economice caľe gęneľeaz.á a|te verrituľi decât cęle clirr taxcle cle şĺ:olarizare,
sęrviľea meseloľ pentľu preşcolari, ęlevi sau studenţi şi aazarca acestoľa, pľerum şi
terenurile uti|i'tate de cătľe cľęşe' astÍ-ęl cunr sur'lt definite şi funcţionează poĺ-ivit Legii ni.
Ż63 12007, cu rrrocliÍi cările şi cornpletări l e ul teľiclaľe ;

g) teľelrurile unită1iloľ sanitaľe publice, cu cxcepţia supľaf'e1eloľ ĺolositc pc:ntnl activită1i
economiĺ:e;

h) teľerrurile legate de sistemele lridľote]llíce' teľenurllc cle navlgaţio, tcl'cIltlt'ilç a1'çrcntc
inĺiastľuctuľii poľtulare, canalelor rlavigabilc, írlclusiv ccluzele şi staçiilc ç|cl 1lolrrl;at.e alţręrrtę
accstoľa, pľeculll şi teľerrurile a1ěľęlrte luor'ărrilor dę îrrrbunătăţiri ľrrnciarc) pe |saz,a avi7uţui
pľil'incl categoria đe ĺ'olosinţă a tcľcnului, cInis c1c oficiilc cic caĺ1astľr-l şi 1lulblicitate
inlobiliaľă;

i) teľęnurile folosite pentľu activită1ile cle apăľaľe împotllva inuncla1iilor' gospoclărriľea apeloľ,
hidľometeoľologie, cęle caľe contľibuie la exploatarea ľesuľSeloľ de apă, oele lblositę ca
zone dę pľotecţie deťrnite în lege' pľecum şi teľerruľile uti1izate p.,liru oxploatiiľilc clin
subsol, încadľate astÍ-el pľintr-o hotăľâľe a consiliului l<lcal' îrr măsLiľa îll çaľe lru aĺ''ectcază
Íblosiľea supľaf'eţei solului ;

.l) terenuľile degradate sau poluate, inclusę în peľimetrul de ame1ioľaľę' pentru peľioacla cât
duľează amę1iorarea acestora;

k) tęľenuľilę oaľe prin natura loľ şi nu pľin c1cstinaţia ĺtată sunt impro;lrii pcntl-Ll agriculltură sau
silvicultuľă;

l) tęľenuľile ocupate de autostľăzi, clľumuľi cuľopenc' clrunruri naţiĺltlalc. cll.l.llllLlri pľincipale
adninistľate dc Cor-nparria Na1iolrală clc Auttlstľăzi şi Drutrrulľi Nirçionalc clill l{ornâllia _

S.A', zĺlnele de siguľanţă a acestoľa, pl'ectllll şi tel'elluI"ile ocupale clc pistc şl tc:ľerrurile clin
juľul pisteloľ ľępľczentând zone de siguranţă;

m) terenuľile pe caľe sunt amplasate ęlementęlę in1řastructurii feľovraľe publicc, precum şi cele
ale metľoului;

n) teľenurile din paľcuri1ę industriale, paľcuľile ştiinçifice şi tehĺlologice, pľoc]um şi ĺ:ele
utilizate de inĺ:ubatoaľele de afaceľi, ou rcspÇotaľoa lcgislaçiei în matot.ň ąutol.ului clc stat;

o) torenuľile aĺ'eľcntc capacită1i1oľ de pľoclLlcţic carc sunt în scctcll.ul pcrrrľr-l ztpălraľe cu
ľespectaľea legislaţiei în mateľia ajutorului ĺ'le stat;

p) teľenuľile Acaderniei Române şi ale 1urrcla1iiloľ pľopľii înfiinţate de AcacJcrrria Română, îľl
oalitate de fondatoľ unic, cu excepţia teľęnuľi1oľ caľę sulrt folositç ponţľţ] aotiVităţi
economice;

q) teľenurile institu1iiloľ sau unită1iloľ caľe funcţionează sub cooľclolraľea Ministeľului
liduoa1iei Naţionale sau a Ministerului 'fineľetului şi Sportului, cu excepţia teľenuľiloľ caľe
sunt 1bloslte pentľu actiVităţi economicc;

ľ) tęľenuľile aflatc îll pľĺlprictatea sĺiu c()l)I'()|]l'ictlltcít \,ť[cl'ŕlllilor ĺic I.ilzbtli. a r,'ăĺlu'clĺlľ ĺlc
ľăzboi şi a văĺlul'ęloľ neľecăsătoritę alc rlcĹcľaľlilĺlľ cle ritzbĺli' ScLrtiľĺ:a sĺ: ilotlrĺlă intcgral
pentru terenuľile ĺleţirrulte în oonrun cu sĺltul sau so1ia, Îli situa1ia îtl oarc o cĺltii-paľte ĺĺin
tcľelr aparţil]e unof terţi' scutiľca nu Se aotlľtJă pctltru cota-pańe clcţinutăt ĺJc accşti tcľţi;

s) teľelrul aĺěľent clădiľii de domiciliu, aÍ)ĺit în propľietatea sau copľo1lľiĺ:tĺltcet pcrsĺlanolor



pľęVăZutę la aľt. 1 şi 5 din Decretl;l-lege nľ' l18/1g90, ľepublioat, cu rrrodificairile şi
ĺ:ompletăľile ultęľioaľe' si a peľsoanelĺlr ljziĺ:c pl'evazute la aľt' l ĺlin O,(]. rrr. l0.5i l 999,
apľobată cu modi1lcări şi completări pľin l,egca nľ.l89/2000, cu tnoclifrcărľile si compleţăľilc
ultcľioaľe; scutiľca ľănrâne valabilăl şi îll cirzul tľarlsĺ'crului propl'iclřrţii cătrc copii accstoľ
ĺ.:ategoľii cle bcncľlciari. Scutiręa Sc itctll'ĺlă [)cntru tĺ;rĺ:llul alcľęllt clĹrĺlil'ii ĺle dtlllliciliu
cletinută îtr conrulr cu soţul sau soţia. În situaţia în oaľe o cotă paľte clin teľenul ľespectiv
apaľtine r"rnor teľţi. scutiľea nu se acoľclă pen1ru cota-paľte cleţinutăl clc actlşti ti'l'ţi:

t) teľenul afęrent clădirii de domiciliu, aÍlat în pľopľietatca sau copľoprictatca pcľsoanoloľ cu
handicap grav sau accęntuat şi a peľsoalręloľ încaclľatę în gľadul I ĺ1ę inva]iclitate, ľespectiv a
repľezentanţiloľ 1egali, pe peľioada îlr care au în îllgrijiľe' supľaveglreľe şi Întľeţirreľe
persoane cu harrdicap gľav sau accentuat şi peľsoane îlrcadľate în gľaclul I c]e invaliclitate,
Scutiľea se acordă pentru teľenul aÍ-eľent clăcliľii cle clomiciliu deţinută în comun cu soţul sau
soçia. Îrr situaţia îll care o cotă pal1e din terctlul ľespectiv aparţiĺrc unoľ teľti, sç:utirca nu se
aoordă pentľu oota-part'e deţinută c1e tcr'1l;

Ll) teľenuľile af-latc îrl pľoprietatea sau c()l)I'ol)l'it-lŁltÇĹl |)crs()anclclľ pr'cvtizutc la aft 2llt. a), c) _

e) din ordonallţa de uľgenţă a Guvcľt-iului Irr' 82l20l)6, cu trloĺ-li1lcrililç şi otlnlplctĺiľilc
ulterioaľe, propoľţional cu cota pańe cle 1lľtlpľietate;

l'') teľenurile destitrate serviciului de apostilă şi supľalcgali'zare, ccle clestinatc clepozităľii şi
admirristrăľii arhivei, pľecum şi teľenuľilę afęctate funcţionăľii Centrului Naţional dę
Administľare a Ilcgistľeloľ Naţionale Nĺltaľiale;

w) supľafeţele de f'orld Íbľestieľ, altele ĺlçcât ĺ;ęle proprietate pulblică, petrtľu lĹlľę nu se
ľeglenrentează pľooesul de producţie lclnnĺlasri, cęle certiĺloate, pľecuľ}l şi celc cu arboľete
ĺ:u vâľsta de pâlră la 20 de ani;

x) teľenuľile cleţinute sau utilizate de cătľe întľcpľinderile sociale dc inscľ1ic;
y) terenuľiie aflate îrr pľoprietatea organizaţil\oľ ĺ:etăţeniloľ apaţinârlcl nrirloľrtzrçilor na1torrale

din Romârria, cu statut de utilitatę publică, precum şi cele înohiľiatc, concesionatę sau
primite în admirristľaľe oľi în folosinţă de aĺ;estea de la o institu1ie sau o autoľitate publică,
cu excepţia teľenuľiloĺ caľe sunt ťolosite pentľu activităţi economice;

z') suprafeţele colrstruitę alę teľenuľiloľ afererrte clădiľilor clasatę cŕl lTlol1Lll11entc istorioe. ĺle
arlriteotuľă sau aľlreologice, pľevăzutc la aľl. 45ó alin. (l) lit' X) ĺlin Ĺ'oĺJLll iiiscal (lrľt' 8, tit' x
clill prezcĺlta lrotărâre), illclif'ęrcnt dc tĺtulirl'ul ĺll'cptului ĺ-lc 1lI'ĺl1-lľiĺ-:ttttc sau tlc itĺltllillisll'ĹlrC' cl'l
excepţia teľenurilĺlr caľe sunt folosite petltľu activităr1i economice.

aa) teľenurile aÍ'latc În pľoprietatea nrembľilĺlt'ctltl1lcl't'tttlI'i, aĺ'eľcnte ;lI'tlĺluc1tel valĺlriĺiĺ:atc pľlll
coopeľativa agľi cĺllă;

(2) Scutiľea de la plata impozitului/taxei stabilită colr1tlnn prezerrtului aľtiĺ;ol, sc aplică îrroepâncl
cu data dę l iarruaľie a anului Íiscal, peĺsoaneloľ caľę deçin documęlrtę.jLlstifioative ęĺnise
până la clata c]e 3l c1ecernbľie a anului 1jsĺ:al anteriĺrr si caľe sunt c1cpusc la t)il'ecţia Vellituri,
până 1a data de 31 rnartie, inclusiv, cu excepţia peľsoaneloľpľevázute la alin, (l) lit. t)' cânĺ1
scutirea de la plata impozituluiltaxęi pe teren se aplicăr înoepâncl cu clata cle l a lunii
uľnrătoaľe celei îll care peľSoana depunc cĺocumcntele justificativc.

Aľt. l5. Facilităţĺ acoľdate de cătľe Consilĺul I'ocal la impozitul pe teľen

(l)Scutiľepentľu:
a)'1'eľenuľile utilizatę pentľu ťurnizaľea cĺe scľvioii sociale de cătľe organizaţii ncĺauveľnĹllncntale

şi întľepľindeľi sociale oa furnizori cle scľvicii stlĺ:ialc;
b) Terenul aÍ'ereľlt ĺ:lriclirii ĺblositc cil tltlrniciliLl łrĺlat în prĺlpl'ietatcŕl 5ĹlLl ctlpI'tl1lt'icttttou

peľsoaneloľ prcvăzute la ar1. 3 alin (l) liĹeľĺr (b) din i,cgca rrr' 34ll2OO,l, çu lrioĺlillcările şi
conrpletăľile r"llterioare. Scutirea sc'acorĺlzi pentru tcľetlul aĺ'eľen1 clăclirii c|ĺ: ĺlĺlmiclliu ĺ1eţinut
îlr cotl'll-ln cu soţul sau soţia. În situa1la îlt caľc o cotă parte clill tcl'cľluI zrĺcl.crlt olĺiclirii clc
dorrriciliu apaľţine unoľ te{i, scutiľęa nu se acoľdă pentľur cota-paľte ĺieţinLrtĺi cle aceşti teľţi;

o) 'l-eľerruľile apaľţinârrd asociaţiiloľ şi func1aţii1oľ tolosite exclusiv pentľu activítă1ile ĺără scop
lucľativ'



ĺ1)'['cľenuľile utilizatc cJc ol'ganizaţii ntlll1lrtlĺlt ĺilltlsitc cxclusiv 1'lcLttl.t-l Îťĺi\it::lţile ĺl)l.ň scĺl1.l
lucľativ'

e) 'I'eľenuľilę, incluslv zonęle de pľotecţie ilrstituitę, ocupate de clăciirilo clasato ca nlonutlente
istoľice, dę aľlritectuľă sau arheologiĺ:c, lnuzee oľi case molnoľialc, altclç ĺlĺ:cât oĺ:lc
pľevăzute laart,456 alin, (1) lit' x) Cocl Fiscal (ar1' 8, lit. x din pt'c.l.elltil t-lcL), cu exoepţia
teľenuriloľ caľe sunt folosite pentru actiVităţi ęconomice.

(2) Faci1ită1ile fiscale pľevăzute la pľezentul aľticol se acordă pe baza ĺ;ereľii peľsoaneloľ
ťlz'içe sau juriclicc, la caľe sę anexează copii ale cJoculnneteiĺlľ julstificativo caľe atestăsituaţia respectivă. Penh'u a beneÍjçia cle scutiľe cĺlntribuabilii llLi tl'ebl-lie sčr înľegistľeze
obliga1ii flscalc ľcstante la bugetul locĺtl ĺtl MLrllici1'liLllrri Ąlba lulia 1lâllli lit ĺlłttil ltctlľĺlălrii
fäci lită1i l oľ 1rsĺ:al c.
(3) Scutirea dę la plata impozitului/taxej stabilită confbnn pľczcrltullli ltl1iĺ:ol. sc aplicň
Începând cu data de l ianuaľie a anului lisoal, peľsoaneloľ caľe clcţin tlocullclltç justiĺicativc
emise până la data de 31 dęcęmbľie a anului f-iscal anteľioľ şi care sunt ciepuse la
conrpartimentęle cle specialitate ale autoľităţiloľ aclministľaçiei publioe locale, pâllă ia data
dę 31 nrartie, inclusiv'

Aľt. 16. Impozitul pe mi.iloacele de tľanspoľĺ (aľt.46ĺl Cocl I,-ĺscal)

Itcguli geneľale

( l ) orice peľsoană care arę în pľopľietate un rnijloc de transpoľt caľc tr'ębuie
înmatľiculat/înľegistľat în România datorează un irnpozit anual pentľu mi jiocul cle tľanspoľt.(2) Irnpozitul pe mij1oacęle de transport se datoľeaza pe peľioada cât mţ1ocul cle tľanspoľt esteînrnatľiculat sau înregistrat în Rornânia'

(3) Inlpoziţul pe nli.jlĺlacelc cie tľanspĺl11 sc pllitcs1c la I)il'ectia Vcllituri a l\1rllliĺ:iprtrlrri AllrĺrIulia pentľu pcl'sclanele care au ĺjonliclliuI. sĺ:ĺ]iul sĺtl-t 1lultlctul clc lttcľu îll lllLlllici1lilrl Alba
ILllia.

(a) În cazul ulrui lnljloc ĺie tľarrsport caľc ľircc obicctul ulrlui cot-tlľact tlc lcasrng ĺinallciaľ, pe
îrltľeaga ciuľată a aĺ-:estuia, irnpozitul pe nrijlocul cle tľanspot"t sę clatorc tl.zžl t]c lclcirtaľ.

Art. 17. Calculul ĺmpozĺtuluĺ (aľt. 470 Cod F.iscal)

( l) Impozitul pe mij1oacele de tľansport se çaloulęază în füncţie de tipul mijlooului cĺe tľallspoľt,(2) In cazul oricăľuia dintre unnătoaľele autorlelriculo, iltlpozitul pc mi'jbcul cic tl.allsport sccalculęazá în furrcţie cle capacitatea cilirlĺJľiĺ:ă a accstuia" prirl îrlllrLlĺ1irca ĺlclcitl.ei grupc clc200 cm] sau fracţiulre din aceasta cu sul'na coľespunzătoare din tabelul clc mai jos;

Nľ.
cľt.

LcilŻD0 cm3 sau
fľacţiune dĺn

aceasta

Mĺjloace de transpoľt cu tľacţĺune mecanică

eil200 cm3 sau une clin aceastaI. Velriculę înmatľiculate

)

autotunsnlc cu capacitatca

Motociçlętę, tľiçiĺ:l
l.ó00 crrr3

cu cLl ľl ş caclri cl uľ Ç pĹt tit tca nrcJ cloa csp Ç

otM clo ete tľl c ľlu c dVA crľl c ľlu
ol l-) nd dĺ:ăl ę pâ aII a 6 clT)00 3 lt LIS Ic

ş

3 Autotuľisme cu capacitatea cil
inclusiv

l.ó0l cnr3 şi 2'000 cm3indrică întľe
20

8

I

4 Autoturisme cu capacitatea
inclusiv

001 cm3 şi 2.600 cm3cilindľică întľe 2
19

5 Autotuľisnre cu capacitatea cili
inclusiv

întrę 2'l0l crrr3 şi 3'000 çn3ndrică
159



6

7 Autobuze, autocare, micľobuze

A tou SlTItuľi cuę aclcap cltatęa ln cadľi pcde a
-)ste 00 3cln

I ę çu tľacţiune mecanică çu masa totală maximă autoľizatâ
de până la l2 tone, irlĺ:lusiv
Altę vęlricul

3Ż

9 Tľactoaľę înmatľicul ate 20

I

t.l

t,2

) Vehicule făľă capacitate cilindľică evidençiată

-+

6

Vehicul e îrrľegistľate cu capaĺ:itate cllinĺJr.ica < 4'80() cn3
hVe ecul gstľatelnľe cu capacl cltate ca 4 00änclľi a

-)c11'l

lĺ:i,.]'0() cln3

I l0 lei/an

I I. Vehiculc Înregistľate
Velricule cu capacitate cilindľioă

320

26

(3) In cazul mijloaoelor de tľanspoľt hibľide, irnpozitul se ľeduce cu 5OoÁ.
(4) ln çazul 'unui ataş, irnpozitul pe nrijlocul il. tra,lrpoľt estę dę 50% din inpozitul pentru

motociclętele ľespective.
(5) În cazul unui autovehicul de transport de maľÍă cu masa totală aut<-:ri,z,atăegală sau nrai nraľe

de 7Ż tone, irnpozitul pe mijloacele cle transpoľt este egal 
",-' 

,u,''.,J coľespunzătoare
pľevăzută în tabelu1 următor:

Impozitul (în lei/an

Număľul de axe şi gľeutatea bľută încăľcaĺri nlaxilnłi
admisă

Ax (e) motor
(oaľc) cu sĺsteľlr
dc suspensic
pncumatĺcri sau
e chivalentcle
rccunoscutc

Altc sisteme de
suspensie pentľu
axclc nroto:tľc

I două axe

I Masa de cel puţin 12 tone, daľ mai mică cle 13 tone 0 151
) puţin l 3 tone, daľ mai mică cJe l4 tonęMasa de cel

157 434
3 puţin 14 tone, daľ mai mică cle l5 tonęMasa cĺe oęl

434 ó10
4 puţin 15 tone, dar mai mică clc l8 toneMasa de cel

610 ĺ384
5 Masa cle cel puţin l8 torre ól0 r384
II tľei axe

157 213
2

Masa cle oel pu]in l5 tone' daľ rnai miĺ:ă do |7 tone

Masa de ccl puţin l? -*, d"rll.'"*ă1r" iy -* 2t'3 56t
3 Masa cię oel puţin l9 tone, clar nrai mică ĺJc ] l toIle 5Ó l 128
4 Masa dę oel puţirr 2l tone, daľ rrrai mică clc 23 tonc 1Ą ('

l Zĺ\ 1122
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone It22 ll42
6 Masa de cel puţirr 25 tone, daľ mai mică cle 26 tone l12Ż 1742
7 Masa de oel puţin 26 tonę It22 n42

I I I patľu axe

Masa de oel puţin 23 tone, daľ rnai miĺ:ă clc 25 tone 128 /J/
2 Masa de ccl puţin 25 tone, dąľ mai n"lică dc 27 tonc 1"\1 il51



Masa dę cel puţin 27 tone, daľ mai mică dę 29 tonę I 1 5 I 1827

4 Masa cle cel puţirl 29 tone, dar mai mică ĺ1e 3l tone t827 21 tl
5 Masa ĺJe cel puţrll 3l tone, ĺJar mai nlică tlc .l2 torlc l ,ţ:]7 27't
r r821 2lI

3

Masa de cel pulin 32 tone

(ó) In cazul unei conrbinaţii de autovęlriculę, un autovęhicul articillat sau tron ľutieľ. cle
tľanspoľt cĺe marÍă cu masa totală maxiIľtă autorizată cgală sau lrlai ĺllal.c dc l2 tone,
impozitul pe rnţloacęle de tľanspofl este egal cu suma coľespunzătoaľe prevăzută în tabelul
utmătoľ:

Im ozitul lci/an

Număľul de axe şi gľeutatea bľută încăľcată nraxĺmă
admisă

Ax (e) moĺor
(oaľe) cu
sistem de
suspensĺe
pneumatică
sau
cchĺvalentele
rccunoscu 1 e

Altc sistemc de
suspensie pentľu
axele motoaľe

I

I 0Masa de ccl puţin l2 tone, daľ rrrai mică clc l4 tonę

2l- t axe

0

2 puţiri 14 tone, dar mai mică de l Ó toneMasa de cel
0 0

3 dę cel puţin 16 tone, daľ mai mică de l 8 toneMasa
0 11

4 e cel pu1in 18 tone, daľ rnai mică cle 20 toneMasa ĺl
7t r62

5 puţin 20 tone, dar mai mică dę 22 tonęMasa de cel
162 379

6 Masa dę cel puţin 22 tone, daľ mai mică dę 23 tonę

1 puţin 23 tone, daľ mai mică cle 25 torręMasa de cel
319

490
e cel puţin 25 tone' dar mai rnică cle 28 toneMasa d

883 r 550

v:
883

I

c) Masa cle ccl puţln 28 tone
883 I 550

II 2ł2axe

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică cle 25 tone ts2 353

2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică clę 26 tonę 3.53 581

.l Masa de oel puţin 26 tone, daľ mai mică de 28 torre 581 852

Masa de cel pu1in 28 tonę, dar rnai mică dę 29 tone 852 103 l
4

5 Masa dę cel puţirr 29 tone, daľ rnai mică ĺlc 3l tone 1031 1692

6 Masa de cel puţin 3 i tone, dar mai miĺ:ă ĺJc 33 tonc t692 2347

1

IJ

Masa de cel puţin 33 tone, daľ rnai mică c1c 3Ó tolre

Masa dę cel puţirr 3l tone, daľ nrai mică ĺJc 3ĺ] tonc

2347

2341

l 513

3.563



ilt

Masa de oel puţin 3ó tone, daľmai mică cle 3ĺţ tĺ;ne l 8ó8 2600
2 Masa de cel puţin 38 tone' daľ mai mică de 40 tone 2600 3 533
3 Masa dę cel puţin 40 tone 2600 3 533

IV 3ţ2axe

I ó tone, daľ mai rnică ĺJe 38 tonoasa ece puţln
l ó50 2292

2 Masa de cel puţin 38 tone, daľ mai rnioă cJe 40 tonę 2292 3 170
J Masa de cel pu1in 40 tone' dar mai mică de 44 tonę 3 t70 461)0
4 Masa de cel pulill 44 tone 3170 4690
V 3 -l- 3 axe

I

e38
2

Masa clę oel puţin 3l tonę, daľmai mică ĺ|e 3ĺ3 tone

Masa de cel puţirl 38 ň., d..".i rn*ă ,i" on ,"rr. I t36

l l3ó

1697
3 Masa de cel puţiri 40 tone, daľ mai mică, de 44 tone t69l 2700
4 Masa de cel pulin 44 tone 1697 2100

9 Masa cle ccl pu1in 3fţ torlę

2-ľ3axe
23Ą7 3.5 (r3

(7) În cazul unei ľemoľci' al unei semiremoľcj sau ľulote caľe..lu face parte dintľ-o combinaţiedę autovehicule pľevăzutála alin' (6), inrpozitul u'up'u lnijlocului cle tľanspoľt este egal cusuma coľęspunzătoare din tabelul unnătoľ:

Masa totală maxĺmă autoľizată lm;rĺlzit
-lei-

(8) Îrr cazul rnijloacęlor de. transport pe 
'apă, 

irnpozitul pe mijlocul dc tľanspoľt .ste egal cusuma coľespunzătoaľe din tabelul uľmătoľ:

Până la l tonă' inclusiva.
9

b. Peste l tonă, claľ llu mai mult de 3 tone

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

j'/

51
d. Pęstę 5 tone

1t

Impoziĺ
-lci-

)3

Mi,ilocul de tľanspoľt pc apti

2

I'untre, băľci fără nlotor, folosite pentru 1rcscttll şl uz persĺlnai
Băľci ĺt\ľă nloĹoľ' ĺrllosite În altę scopun

62
3. Bărci cu motoľ

231
4, Navę de spoľt şi agľement

s.s0



5' Scuteľe de apă

5,10

(9) In în1elesul pľezentului articol, capacitaţea cilindrică Sau lnasa totală maxinră autorizatá a
unui mijloc de tľanspor1 se stabileşte pĺirr oaľtęa de identitate a mijlocului de tľanspoľt, pľitl
factura de achizi1ie sau un alt documęnt sinrilaľ'

( l0) Dacă sistemul cle suspeĺrsie nu este îlrscľis în caseta libeľă clin caľtea cle iĺlentirate a
autovelriculului ĺ:a irrĺbľrnaţie supliľnerltară, cleţirrătĺlľii vor prezenta o aclcveľinţă elibeľată
îIr acest setls ĺJe oăltľe Regia Autotlonra ''Ilcgistrul Auto I{ĺlmân"'

În cazul în caľe contribuabilii nu depun ĺjoJunrentele caľc să atcste: sistcnltll ĺle stls1'lcnsie.
inrpozitul pe mijloacele dę tľansport se cletcľnritlă ĺ:orespullzătoľ autovelliçLllcloI tlrn cilicgoria
"vehicule cu alt sistem clc suspensie",

Modificaľea impozitului pe mijloacele de tľanspoft se täce cu clata ĺle l ianuaľie a anului
uľmătoľ celui îll care S-a clepus adeveľinţa caľe atęstă sistemul cle suspensie'

Aľt. ltl. Declaľaľea şi datoľaľea impozĺtuluĺ pc nrĺjloaccle cle tľanspoľt (aľt. 47l ()od li'ĺscal)

(1) Impozitul pe'nijlocul de tĺanspoľt cstc clatoľat poĺrĺľu îrltregul an ĺrscal ĺ]c pcľsĺlttl'ia caľe
cĺeţine ĺlreptul cle pľopľietate asupľa unui lnijloc ĺ1c traIlspoľt îlrt-tratr'icLllat sau'îrrrcgistľat în
România la data de 31 decęmbľie a anulul tjscal anteľiclľ'

(2) În cazul dobândiľii unui mijloc de tľansport' pľopľietarul acestuia aľe obligaţia să depună o
cleclaľaţie la organul fiscal local în a cărui rază, tętitoľială de conrpeterrţă aľe clonrici1iul'
sediul sau punctul de lucru, dupá caz, în teľmen de 30 de zile oô la đata <lobândirii şídatoreaz,á impozit pe mijloacele de transport îrrcepând cu clata dę l ianuaľie a anului uľmătoľ
Îrrmatľioulăľil sau Îlrľegistľăľii mijloĺ:ului clc tľanspoľt,

(3) În ĺ:azul în care rlii.j1tlóul clc trallsptil1 estc tlĺlbâI]rĺlit îll alt stat ĺIľcirL l{ĺllltijllilt. prtl1lr-ictar.ul
aĺ;estuia are obliga1ia să clepună o cleclĺtl'ĺtţic la or'ganrll l]sçal loĺ:al îtl a ĺ:lirrti l-ĺlză tcritĺlľialĺi
dc oonlpctenţă arc clollriciliul, sęĺJiul satl pl.tllctul clc lucl'u, clupă citz' şi clatĺll.citzii lnl1lozit pc
mijloacele cle transpot1 îrrcepând cu clata clc 1 ianuaľie a anůlui uľtłiătoľ îtrllatriculăľii sau
înľegisţľăľii acestuia în România.

(4) In cazul ľadieľii din oiľculaţie a unui mijloc ĺĺe transport, pľoprietaľul ĺiľe obligaçia să depună
o declaľaţie la oľganul fiscal în a căľui rază teľitóĺială de conrpetenţă îşi äľe clomiciliul,
sediul sau punctul de lucľu' dupá caz, îlr teľmen de 30 de zilę de lĂ ĺjata ľąciieľii, şí încetează
să datoľeze impozitul începâlld cu clata cle l ianuaľię a arrului urnrătoľ,

(5) In cazul oricărei situa1ii carę conduçę la nrĺlcllf'icaręa inrpozltului pe nlijloaccle ĺ1c tľztt-lsport,
iĺlolusiv schinrbaľea donriĺ;iliului' seiliului Sau punĺ;tului de'luoľu, ĺ;tlľltribuabilul aľę
obligaţia depurrerii declaľaţiei fiscale ou privire la tni.jlocul de tľanspol.t la tlrganul flscal

231

6, Remoľclręľe şi împingătoare:

6t4

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv

a) pâlră la 500 Cą inclusiv

I 000

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusir'

d) peste 4000 Cp

1' Vapoaľe - pentru fiecaľę 1000 tdw sau ťľaĺ:ţitllre clill acesta

8. Ceamuľi, şlepuľi şi baľje fluviale:

199

ľľ
246t

19c)a) cu capacitatęa de încăľcaľe până la l500 cJe tonę, inclusiv

b) ou capacitatca cle încărcaľe de pcsĺc l.5()0 clc ttlrlc şi pârlă la
3000 cle tone. iĺlclusiv 308

c) cu capacitatea de Îtrcăľcare de peste 3000 dc tone



local pe a cărei ľază, tęritorială îşi are cltlmioiliul/sediul/punctul cle lucru, În 1cnĺeIr clc 30 ĺ]czilę, inclusiv, de la rnodificaľea survenită, şi datorează''impozitul pe mijloacele de tľansportstabilit în noile condi1ii începând cu data cĺe l ianuaľie a anului u.n",ător.
(6) În cazul unui miJloc de transport care fäce obiectul unui contľact cle leasillg financiaľ, peîntľeaga cluľată a acestuia se aplică uľmătoaľęle ľeguli;
a) irĺpozitul pe mijloacele de transpot1 se ĺ1atoľează áe locataľ îrrcepâncl cu clata ĺle l ianuaľie aanului urnrătoľ încheieľii contľacţultli clc lcasing ĺillaIlciaľ, pâllĺ] lir síâľşitLrl ĺtnLtlul îll cursulcăľuia încetează contractul de leasing ĺltlanciar.;
b) locataľul aľe obligaţia depuneľii declaľaçier ĺjscale la organul Íjscĺll loĺ:irl îll a eăľui rtlz,ă clccot'npetenţă sc Înľcgistrează mijlocul cJc tľanspoľt, în tcnnen ĺ-le 3() cie zilc clc la clataprocesului-ve1ba] cle pľeclaľe-pľimiľe a bullului sau a altoľ docunlellte similaľę care atestăintľarea bulnului în posesia locatarului, îllso1ită clc o copic a acestot.clocul-llclltc;
c) la încetarea colltľactului de leasing' aĺâĺ lĺlcatar"ul, cât şi locattll.ul au tlbligĺr1ia clcpuneľiideclaľa1iei flscalc la consiliul locallonrpetcnt, În tcľmen cle 3O clĺ: zile ĺJe la ciłrta îllchęieľiipľocesului_veţa] de pľedare_pľimiľe a bunului sau a altoľ doculrlcnte sirlilaľc caľc atestăintraľęa bunului îrr posesia locátoľului, îllso1ită cle o uopie a aoestol-ĺlocull-l-lcll1e.

(7) Depuneľea declaľaţii1oľ fiscale repľezintă o obligaţi. şi in cazu1 pcrst-lĺtllclor calc bellcĺlclazij
cle scutiľi sau ľeduceri cle la plata irnpozitului pe"mijloacele de kälrspor-t'

Aľt. l9 Plata impozitului (art.472 Cod Fiscal)

(l)Impozitul pe mi.jlocul de trarrspoľt se plłitcşte anual, îll ĺĺouă rate cgttle, până ia datcle ĺle 3lmaftię şi 30 septelnbrie inclusiv'
(2) Pentru plata cu anticipaţie a irrrpozitului pc llli.jlĺlcul dc tľanspoft, clatoľłlt pctltl-u Întl.eĺ]ul allcle căh'e contl'ibuabili, până la data d. j l n',ĺu'tic a allului ľespcctir, ĺllçlusjv,, sç acoľclă ĺlbonlfioatrre de i07ô pentľu peľSoane ĺiziĺ,e şi 5?ô pentru peľsoane.jul'idiĺ,c.
(3)Inlpozitul anual pe mijlocul de tľansport, cjatorat bugetului local al nlullicipiului Alba Iuliade cătľę ĺ:ontľibuabili' persoane fizice şi juľidice, áe până la 50 lei inclusiv, se plăteşteintegľal până la primul tęnnen ĺ1e plată. Îll'çazul î,-, car" ĺ:ontľibLlabiltll c1eţine în pľopľietatemai multe n'!19o': de tľanspot1, pentľu caľe inlpĺlzitul este clatoľat burgetului loĺ:al almunicipiului Alba lulia, sunra de 50 lei se ľeĺ'eră la inlpozitul pc ľni.jlocLll <lc tľanspĺlľtcumulat al acestora.

Art,20. Scutiľi (art, 469 Cod Fiscal)

(l) Nu se clatoľează impozitul pe mijloacęle cle transport pentľu:a) mijloacele de tľansport aflatę în pľopľietatea sau copľopľietatęit vęteľalliloľ cle ráz'boi.văduvcloľ de război sau văduvęloľ ncrecřtsătorite ale vctcranilor ĺ]c 
'ă'il;:';r;;,.u-'J,,'r'ffi,:nli'jloc c1e tralrs1lol't' la alcger'ea contribtrlrllilrllLli. Scu1ircĺr sc acorĺIii illlc8l'ĺll ľ)cl'ltl_tl tlIl singut.mijloc c'le tľanspoI1 cleţinut îll colĺtlll cr'l solul sau sĺl1ia' În sitr-ratia în lĺll.c tl cĺlta-1lĺlľ1c'clillclľcptul dc pľopľictate asupľa mijlocului clc 1l]aIlsllĺll1 al;al'ţille unĺlr lcl.ti, scutjrca lru sc aooľclăpentru cota-paľte c1eţinută de aceşti teľţi'

b) mijloacele cĺe tľanspoľt aflatę în pľopľietatea sau coproprietatea pcrsoĺllrclor ctl harldica1lgľav Sau accentuat şi a peľSoaneloľ Îllcadrate În gľadul I clc invalrcJltatc, ľepectiv lrľepľezentan1i1or legali pe peľioada în caľe au în ňgľijire, ,upruu"gl'"ľc şi întreçineľepeľsoane cu harrciicap gľav sau accentuat şi peľsoane îtroadľate îtr gľaclLll I clc ilrvaliclitate,pentru uľl sit1guľ rnijloc de tľansport, la alcgetea ĺ;ontribuabilului. Soitiľea se aĺ:oľclă integľalpoirtľu utr singuľ rrrrjloc de tľanspoľt cleçinuiîn ĺ-:olnutl cu soţui sałl sol'ia' ln situaţia Îll cal.e ocota_paľtc din dľeptul de pľopľietatc asurpľa mijlocirlui cle trarlsptlr-Ĺ apilľţirlc unor tcľţi,scutiľea nu se acoľdă perrtru cota-par1e deçinută de aceşti teľţi'o) mijloacele cle transpor1 aflatę în pľoprietai.o ,uu copľopľietatea pcrsoĺtlleioľ 1ll.cvăzlrtc la aľ1'l şi 5 din Decľętul-lege nr. 118l1g9O,republicat, cu'mocĺiĺrcăľile şi complĺ:tăľilc ultoľĺoaľc sia peľSoanelor fizice pľevazute la afl.l ciin oG nr. 10511999, aprobátĺ ou moclificăľi sicompletări pľin I'egea nr,l89l2OO0' cu modiĺjcările şi complet,iril. uii.,.iă.'.;,,o.'';l';l



Sll]guľ mijloc cle tľaIrsport, la alegeľea oontribuabilului; scutirea ľălĺlâne valabilă şi îrl cazultľalrsĺbrului pľopľietă1ii oătľe copii acesţĺlľ categoľii cJc benęllciaľi. Sĺ:utirca sc aooľdăintegľal pentru un slnguľ nii.jloc dó tľallrpĺ,,'t ĺlc1inrlt îll cltlllrun Çtl S()tţll SĹltl stltiil. În situatiaîn caľe o.cota-paľte din clľeptul de pľopi'ictate uru1',r,, nli.jlocului ĺlĺ. transpĺll.t apaľ1ille ulnoľteľţi, scutiľęa llu sc acorclă pen1ľu cota-paľtc cletillută clc accşti tcľ1ĺ,d) mijloacele cle trallspoľt afláte în propľictatęa sâu coplrlpľictatea pcľsoĺtllclĺll. 1lrevăzutc la art.3 alin' (1) lit' b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nľ. 34ll2o04, cu lnocJif]ĺ:ăl.ile şi conrpletăľileulteľioaľe, pentľu un singur mijloc de tľansioľt, la alegeľea contľibuabilului;ę) navele fluviale c1c pasageľi' bărcile şi lunticlc ĺ'olosiřc pentru tľalrs1.'oľtul pcrsoĺtnelo r tiz.içęcu dolrriĺ:tliul în Delta Dunăľii, Insula Maľc a l]r'ĺiilei şi l'nsula Baltłl ialomi1cilĐ mijloacele cĺe tľanspol1 ale instituţiiloľ publice;
8) mij1oacele de tl'aľlspoľt ale persoaneloľ .juric1ioe, cŕtľc sullt utilizate pclttl.u sel.vicii cletľanspot1 public cĺe pasageri în ľegim uľban sau suburbatl' inclusil' tl.ĺtrrsptlrtLll clc pasagcri îlraĺäľa unei localitži1i, dacătaľiful ditľanspol1 este stabilitîn concli1ii ĺ1c trans;lo11 ptlblic;h) vehiculele istoľice clefinitę conťoľm preueĺĺeriloľ legale în vigoaľe;i) mijloacele de tľanspot1 folosite exclusiv pentľu tľansportul stupilor în pastoľal;.i) mijloacele cle tľalrspot1 folositę exclusiv pentru inteľvellţii în situaţii cle uľgcnţăi;k) mijloacele cle tľanspoľt ale institu1iilor"'sau ulrităţiloľ care funcţionează sLlb coordonareaMinisteľului Ecluĺ:aţiei Naçiorrale sau a Millistcrului''I'incrĺ:tului şi śp,,,turuĺ,l) rli'jloacele clc tl'allsport ale ŕunciaţiilor illliĺ''1rrt,-:i,,_,,, tcSlalllellt ctlIlsiilLiitţ] ţ'(]l11ilrrn lcgii' cLrsĺ:opul clc a între1ine, clezvolta şi ajuta institu1ii áe cuItLlI'zj naţionalti. l]l.ccLlll) şi clc a susţincacţiulri cu oaľacĹcľ ulrtallitaľ, social şi cultulal;
m) nrijloacelę cle tralrspott ale oryanii,açiiloI'caie au ca unioă activitatc acorclaľca gľatuită clesçľvicii socialc în unitătri specializaĹe caľc asiguń.gáz,cluĺľe,îngl.ijiľc scloială şi nreclicaiă,asistenţă' ocľotiľe' activităţi de recupeľor., ,Jubiliňľe şi ,áinrirtl. sociĺtlă pelltľu copil,fämilie' peľSoane cu harrdicap, persoane vâľstnice' pľęcum şi perrtľul alte pcrsoanc allatc îndificultate, în condi1ii1e legii;
n) autovehiculele acţionate eiectľic;
o) autovehiculelę second-hand înregistratc ca stoc cle martă şi care llu Sullt uţilizatęîn ĺolosulpľopriu al opeľatoľului economic, conrcľĺ;iant auto sau societate cle leasirig;p) rnijloacele de tľanspor1 deţinute de cătľę organizaţiile oeta1eniitl,: ,qru4iuantl rninorită1ilornaţiorraie.

(2) Consiliul Local acoľdă scutirea de la plata impozitului pe mijloaccle clę transpot1 agricoleutilizate efectiv în domeniul agľicol, exclusiv tľactoaľele,
(3) În vęcĺęľea acoľcĺăľii scutirii la plata illpozitulLli ĺlatoľat pcntľu Iĺi.jloacclc clc tľanspoI't

iffiiľ':'ľilľji,:ff:';.j:"ľffłiul agľicol soliclitantul clepunc la Dlľcctia VçllitLlľi ,l v,.,ni"i'liuiui

a) ceľeľe scľisă pľin caľe solicită această täcilltate;
b) ceľtiÍlcat de înregistľaľę sau înmatľicrrlare a,''ri'jlĺ,culLli ĺle tľanspol1 agricollc) cartea cJę iclęntitate a rnijlocului de tľalrspoľţ uĺŕi"ol;
d) copie a actului dę iderrtitatę a solicitantului;
e) declaľaţie pe propria ľăspundęľe a soliciĺantului, stlb sancţiurnea legii perra1e' oolrfbľnrcăľeia rnijlocul de tľanspclľt agicol ôste utilizat ęfectiv îĺl clomeniul agľiocll'ĺ) statutul entităţii ĺ]in caľe să reiasă că itľc ca obięct cle activitatc ĺ,tgľicLlltLlra.(4) Scutiľea de la plata impozitului stabilit confonn pľezentului aľľicol, se aplică îllcepânĺi ctlclata cle l ianuaľie a anului_ŕjscal, peľsoaneloľ care ĺle1in docul.;';;;j;'i;tl"ă,;,;" emise până la clatadc 3l cleceĺnbrie a anului fiscal antęľioľ şĺ carc 'r;'-';;'ö;;; la Direcla Vellituľi, până la cĺata de 3ĺmaľtie' inclusiv' ĺ:u excepţia peľsoaneloľ pľevăzute lu'áiin' (l) lit' b)' cârlcl scutit.ca ĺle la platainrpozitului pe mi.jloacele de tľanpoĺt se upil.a începâncl .u ĺoto cJę 1 a lunii uľnră1ĺlaľe celei în caľepeľsoana depune docutnelrtel e .justi Íicati ve'

Ąrt'21' Taxa pentru elibeľaľea ceľtĺficateloľ' avizeloľ şi a autoľĺzaţiĺloľ (aľt. 473 (.|oc1l.iscal)

Ileguli geneľale



oľicę persoană caľe tľebuie să ob1ină un certifloat' Lltl aviz Sau () ĺ1t]t()rizaţic rlienţlorlată în
pľezentul capitol tľębuię să plăteasoă o taxá la oorrrpaľtimentul de specialítatę al autĺlľităçii
ac1ministľaţiei publice loçale înainte dę a i se elibera certiĺicatul, avizulsau aulţoľizaţia Ileoesară'

A'ľt' 22' Taxa pentľu eliberaľea certĺficatelor clc uľbanisnto a autoľizaţiiloľ clc consfľtIiľe şi aaltoľ avĺze şi autoľizaţii (aľt. 474 Cod Fiscal)

(l) Taxa pentľu elibęľaľęa oel1ificatului tle Llr'banism, îll rllecliul urlrall' cslc cgttlăl cLl Suma
stabilită confonn tabelului următor:

Supľafaţa pentľu caľe se obţine
certificatul de uľbanism -leĺ_

(2) Taxa pentru pľelurrgirea unui ceľtificat <1ę uľbanism este egală çu 3OYo clin cuantullrul taxei
pentru elibeľaľea certificatului sau a autĺll.l,zaţiei irri1iale,

(3)'l'axa pentru avlz,aręa cęrtificatului cle uľbarlism clę către c<llĺisia ĺie urbĺtnisnl şi alrrellajarea
teritoriului, de către primari sau de stľuctuľile c1e specialitate ĺlin ĺ':acjľul collsrllului .1ucleţeanestedęl7lei'

(4) ]"axa pentľu elibęľaľea unei autoľizaţli ĺ\e constľuire pentľu o clăclire rezicJenţială sau clăclirę-
alrexă este egală ou 0'50ń din valoaľea autoľiztttă a luĺ:răľiloľ de construcţii'

(5) Taxa pentľu ęlibeľarea autoľizaţiei de constľuiľe pentru alte construc1ii clecât cele menţiorratela alin' (4) este egală cu 1% din valoaręa autôľizată a lucrăľilor clę constľucţic, inclusiv
valoaľęa instal aţi i loľ afeľęnte'

(l) Pentľu taxele pľevăzute la alin' (a) şi (5) stabilite pe baz,a valoľii autoľizalc a luoľčiriloľ cleconstľucţie se aplică uľrrrătoaręle ľegtlli;
a) taxa clatoľată se stabilęşte pe bazavźlorii lLlcľăl'lltlr clc- construcţie ĺlęolaľatę cic peľsclana caľe

sĺl1tcită autorizaţia şi se plăteşte înainte ĺlc çmitĺ:rca autorizaţiei;
b) pcĺltľu taxa pľevăzută la alirl, (4), valoĺtľcit rcaIă a lucrăl'iloľ clc cĺlllstruc:1ic rlu pĺlatc fi rĺaimică decât valĺlaľea impozabilă a clădir'ii stabilită corr1'brm ań' 2 cjtli pľezentĺt hotăľâľc (ar1'457 Cod Fiscal);
c) în termen de 15 zile de la data finalizáríl lucľăľilor de construcţie, claľ nu mai tär'z,íu cle l5zilę cle la data la caľę expiră autoľizaţia ľespectivă, pęľSoana carc a ob1inut autĺlriz'aţiĺltľebuie să clepună o declaraţie privinĺ1 l,aloareÂ lucľăiiloĺ cle constľtlcţic la coĺnpaľtlmentul

de specialitate al rĺunicipiului Alba lulia;
d) până în cca c]e-a l5-azi, inclusiv, clc la ĺlata la care sc ĺ'lcpune situaţia ŕlnalřr pril',incl valoaľeĺlluĺ:ľăľiloľ c1ę ĺ:onstrucţii, compaľtilnentrrl cle speoialitate al ,r'r-,,ii.ipiului Alba Iulia, aľcobligaţia de a stabih taxa datoľată'pebala valoľiirealę a lucľărilĺlľ c1e constľuc1le;e) până în cea de-a l5-a zi, inclusiv, clc la data la caľc compartillrontull ĺJc speĺ:ialítate allnunicipiului Alba Iulia a comunicat valoaľęzt stabilităr pentľu taxti, tl.ĺ:bllic plĺilită oricediferenţă de taxă datorută' de cătľe peľsoana care a pľimit autoľizaţia saul clľicę difoľenţă c1etaxă caľe trebuie ľambuľsată de autoľitatea municipiúlui łlba lulia'
(7) Taxa peĺrtru pľelungiľea unei autoriz.a1ii cle constrůiľe cstc egală çu3Oolttlin cuĺrntutlul taxeipentľu eliberarea ceľti1lcatului sau a autĺlrizaţiei ini1ialc.
(tţ) '1'axa pentľu elibcľaľea autoľizaţiei clc ĺlcsllirrţaľc, iotală sau paľţialĺi, a ulli:i collstľl-lcţit cstcegală cu 0'l% clln.valoarea irrrpozabilăr stabilită pcntľul clęterminal'eĺ't itl1lozitului pc clăcliľi'

a1ěręntă părţii deS1linţate.
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(9)'l'axa pentľu ęlibcľarea autorizaţiei de ÍbľaJe sau excavări necęsaľc lucľăl.ilĺll'cle ceľcetare şiprospectaľe a teľenuriloľ îlr etapa cĺ''cctuăľii studiiloľ g.ot.ll,-'i..- ii a stucliiloľ pľivinclľicĺicăľile topogľafice, sondele de gaze, petľol şi uit. ęxcavăľi se clatoiează c-lc către titulaľiidľepturiloľ de pľospecţiune şi .^pio.or.'şi se calculează prin înmLll1iľea nulrlrăiľului ĺle nrctľi
. ' ''.pŤt'uţi 

de teren ce Voľ fl eťectiv aiecta1i la supľaÍä1a sĺllulůi cĺe fřlľajc'|i cxçarlăľj cu ĺ7 lĺ:i.(l0) in termen de 30 dę zile de la Íinaliziaĺęa ťazęIor-,l...r..,*. ii ńr"rpectelľe, contľibuabilirau obligaţia să cJeclaľe supľaÍäţa etbotiv alţctată de ĺoľa'1e sau excavăľi, iar în ĺ:azul Îll careaceasta difbľă de cęa pentľu caľe a fbst enrisă anteľioľ o autoľiza1ic, tztxĺl atbľcntă scregularizează astf'el încât să ręflectę supľa1äţa eÍ'ectiv afbctată.(ll) 'ľaxa pentľu ęlibeľarea autorizaţiei ,l.".rur. p.nt1 lucľările cle oľganizaľę cle şantieľ învęcĺeľea realizětľii unei construc1ii, caľc,-'r, ,u,,ŕi,lclus" în altă ailtoriz:içic dc colrstľuiľc, cstecgală cu 3ol' din Valoaľea autoľizată a lucl'ĺlrilor clc:ĺlr1,,anizaľe ĺ1c şanticľ(l2)'l'axa perrtľu ęlibcraľea autoľizaţiei clc alncllajtlľc ĺjc tabeľe clę coľ1Llľi' c.lsLlţo sau rulotc tlľicampinguri este egală cu 20Á clin valĺlat'ca ĺrutĺlrizată a lLlcľărilol. ĺlę ĺ;orlstľt-lĺ:]ic'(13) Taxa pentru autorizaľea amplasaľli oe .llioşcuri, containęľc' tonctc,, ĺ:a[lilie, spaiil c'cexpunere' coľpuri şi panouri de afişa.j, 1iľnle şi ľeclanre situate pc ořlilo şi îll spaţiilc publicĺ;este 81ei, pentľu Íięoaľe metľu pătľa|clĺ: rup.áĺâ1ĺ ocupată de ctlllstr.ucţic(i4)'ľaxa pentľu eiibeľaľea unei autoľizaţii pľivillá lucľăľile ĺJe ľaooľĺ-luri şi bľanşatnente laľeţele publice cle apă, canalizare-, gaze, tcnnice, eneľgie electľică, teleĺbnic şĺ televiziunepľin cablu este de l5 lei, pentru fieăaľe ľacoľd'(l5) T'axa pelltľu elibeľarea ceitificatului cle nĺllnęnclatr-lľĺi stľaclală şi ac-lľcsă cstc clc 9 lci.
Aľt' 23"ľaxa pentľu clibeľaľea autĺlrĺzaţiiloľ pentľu clcsfăşuľarea unoľ activitriţi (art. 475Cod Fiscal)

(]) Taxa pentľu eliberarea autoľizaţiiloľ sanitaľc cĺe Íbncţionaľe se stabílcş(c la 22 lei.(2) 1',axa pentľu eliberarea atestaiului a. p.naucań ''. stabileşte ltl' 4,4 lei şi taxa petltľuęliberarea oaľnetului de çomeľoializare á p.oal,r.l,rľ cjin sectoľull agr.lcol sc stalrileş1 e Ia 22

(3) Peľsoanele a căľor aotivitate se Încaclrctrzăl ín gl'upclc 5Ól _ I{estaLlraĺlto,5ó.i - I]aľLlri şi altcaĺ:tivită1i cie seI'viľe a băutuľiloľ şi 932 - łItc actiVităţi ľecrcatir,,ĺ: şi c1is1ľacti'e potľivitClasiĺjcăľii actiVităţilor din eoonĺltnia lła1iollĺ-llĺi ('AI].N" llÇlLlĺ;liZa1|i;lI.ill ()ľclinulpľeşeclintelui Institutului Naţional dę Stirtistici nr. 33]l2OO7 pľivincl actuttlizttl.ea (]]asiĺjcăriiactivită1iloľ din economia naţioĺrală _ (-'AI]N, .aľe ĺşi desfřlsoaľă actil,itĺtteil pe ra./,L|aclministľativ_teritoľială a Municipiului łlbaluiia,-'datoieazu u"g"i"i,i locĺll ĺl taxă peĺltľLlelibeľaľea/vizarea anuală a autoriźaçrei pľivincl á"rĺaşuru.ea acestoľ activiĹăţi în funcţie clesupľaÍ-a1a afeľentă activităţilor ľespective, astfel :

A' 'I'axă elibęľare acoľcl cle ťuncţionaĺe pentľu activităti comeľciale şi pľestăľi seľvicii - 55 leiB.'Ţ'axă ęl i bęraľe/vizare atrual á autoriz,äçi" ; i;';';',;;;ř'ňn'' 
"r,a) pentľu coĺĺ CAEN 5ó30 -'oBaruri şi alte ac1ivităţi cle serviľe a băuturilor,':- cu supľafir1a cĺe vâtrzaľe de până la l00 mp lnciLlsir' sso l"ĺ;- cu supľafaţa cle vânzare cuprinsă întrę l()l llp si 200 lnp ll00 lci;- cu supľaÍätra de vânzaľe cupľinsăîntľe 20l 

'lp ţi 300 lnp 2201 lci;- cu supľafaţa cle vânzaľę cuprinsă între 30l n.,p ţi soo nlp 330l lei;
. cu supraťaça de vânzare mai mare de 500 nlp - ţ'o' 

'.'.b) pentľu coĺl CAEN 5ó10 -,,Restaurante"":- cu supľafuça clę vâltzaľe cle până la l00 lll1l inĺ:lusi' ll00 lei;_ cu supľafä1a de vâIrzare cuprinsă îrrtľe l () l rllp si 20() nlp 22Ol lcl;- ou supľafäţa dc vânzaľe cupľinsă întľe 20l nlp ţl :ĺlĺl nlp 330l lci;- cu suprafa1a de vânzare cuprinsă întľę 30l n',p ii 500 ;;; 44Ol lci;- cu supľafäça dę vânzare cuprinsă între 50 r ,','p ţĺ l.000 mp -_ 550l lei;cu supľafaţa de vällzal.e mai maľe de l '000 nlp * sgoz l.ic) Pentru cod CAEN 932 _"Alte activităţi ,..r.ätiu. şiairt.u.tĺu.,,'



- desfăşuľate pe supľaťeţe de până la 100 mp - 330 lei;- desfăşuľate pę supľaÍb1e cupľinse îrrtre loi mp şi 250 nrp._ l l00 lei;- dcsĺăşuľaţe pe supľaťeçe cuprinse îrrtľe 25l nlp ţi 50t] mp 22Ol leí';- desĺăşuľate pe supľaťe1e de peste 500 mp - sśoi lei.'I'eľlrrenul cle plată al taxei pentľu v'tzaľea anualăt a autoľizaţiilor elibcľate 1lclltľut ĺĺcs1ăşuľaroaaotivităçiloľ Îrrcadľate în gľupele CAEN: 5ól- Restauľante,5ó3-tsaruri şi alte activităr1i de servire abiiuturiloľ şi 932'Atte activităţi ľecľeative şi clistractivę, potrivit Clasiĺ,lcăl.ii actjvitătiloľ ĺJilleconomia natională - CAEN, actualizată pľin ()ľclinul preseclintelui lllstitutuiiri Natiĺlnal ĺJcStatistică nr' 33]l2OO7 pľivind actualizaręa Clasiĺloăľii activita1iloľ clin econoĺnia natiĺlrrală (]Al'jN,
estę 3l ianuaľie 202l,

C' Taxă elibeľaľe autorizaţie tempoľară ĺ1e fullc1iollaľe (tcrase): 88 lei pe ĺiccill.c l0 mp saufr"acţiuĺle.
I). ']'axă sclrimbaľc ĺlraľ cJe ľunctionaľe 5.5 Ici
I:' T'axă ęlibel'are ĺ1upliĺ;at acoľj/aut oĺizaçicltluĺorĺzaţie tcn1p()ľaľă _ 22lęĺ.

(4) Autorizaţia pľivirrd desfăşuraľea activităţiloľ pľevăzute la alirr. (3), în ca,zpl încaľę pęľsoanaîndeplineşte condi1iile pľevăzute de lege, só ernite cle către p,łi'urul îrl a cărui ra,l,á c|ccompetenţă se află sędiul sau punctul cĺe lucru.

Art.24. Scutiľi (art.476 Cod Fiscal):

(l) Sunt scutite dę taxa pentľu elibeľaľea cel1iĺlcateloľ, avizclĺlľ şi autĺlľizaţiilĺlr ur.nlattlaľelc:a) ceľtitlcatele, avi'z'ele şi autoriza1ii1e ai cžtľcll'bcticilciĺr.i suni vctcrallt ĺic ľĺizbĺli, l,licluvc c1ĺ:ľĺizboi sau văcJuvc ĺrereĺ:ăsătoľite ale ve1eratlilĺlr clc l.ăzbcli;
b) certificatele, avizelę şi autorizaţiilę ai căľoľ beneficiaľi sl-lnt peľsoanelc pľerzăzute la aľt, l alDęĺ;ľetului-lege llľ, I18llg9), republiĺ;at, ĺ:u lrrclclificaľile ii "u,-,iploarilc 

ulţcľioaľe, şi ĺtpeľsoaliclĺlr fizice pľcváz'ute la aľt' l cjin Oľĺlorranţa Guveľnulr-li ni' 'iĺl'şll9ţ)9, 
apľobată cumodiĺjcăľi şi oompletăľi prin Legea nr. l8t)lZOOĺJ, cu lĺoclifrcărilc şi oorrlpletăľilc ulteľioaľe;c) ceľtificatele clę urbalrisln şi autoľiza1iilc ĺ1e cĺlnstľuiľc 1lontľu lăcaşLrľi ĺlc cult satl constľucţii-alrexă;

d) cęrtificatelę.de uľbanism şi autorizaţllle cJc construiľe pclltľu clezr,,ollaľcĺl. tlrĺlĺ'lcľĺlizĹlrca saLlľeabilitarea infiastructuriloľ din tľanspoľtut'i caľe aparţin cĺomeniului public al statuIui;e) cer1ificateie de urbanisrn şi autoľizaţlĺIe clę corrstľutľe pentru luĺ;rzrľile cle illteľcs publrcnaţiotral, judeţean sau local;
Đ ceftificatele de urbanism şi autorizaţiilę de constľuiľe, cĺacă beneĺiciaľul oonstľucţiei este oinstltu1ie publică;
g) autoľizaţiile de construire pentru autostľăzile şi căile f'eľate atl.ibuite pľin ĺ:ollcesionaľe,conÍbnĺ legii;
h) celtificatęle de uľbanisnr şi autorizaţiilc c]c colrstľuirc. ĺJacă bene1lĺ:iarui cĺlIlstrucţicli este ĺlinstituţie sau o ulritate caľe Íülrcţiolreaz,ă sub ocloľdoľiaľea Ministĺ:ľLllr.ri l:tlr"rcir1iel Na1ltlnalcsau a Ministęrtllui Tineľetului şi Sportului;i) certiÍlcat dę uľbanism sau au'tori'za1ie de constľuire, dacă beneĺjciaľul constl'ucţiei este ofundaţie înfiirrţată pľirr testament, constituită conform legii, cu scopul cJe a îrltľeţinc-, clezvoltaşi ajuta instituţii cle cultură naţională, pľecLllll şi cle a susţine acţiuni Çu çal-aclet.ulĺanitaľ.social şi cultuľal;
j) ceľtiflcat de urbaľrism sau autoriza1ie cie construirc, claoă bencllcial.r-ll construcţioi este oorganizaţte caľe aľę ca unică activrtatę ac:oľciaľęa gratuită de servicii sociale în unrtă1ispecializate caľe asiguľá gázduire, îllgľijirc socială şi medicală, asistcnlłi, tlctĺlliľc. aotiVităţide recupeľarę, ľeabilitaľe şi reinse4iă socială pentru copil, ťarnilie' pel'Soŕlne cu hanclicap.peľsoane vâľstnice., precum şi pentru alte peľsoane aĺ]atę in diÍioultat., ň 

"un,lĺçiile 
legii;l() ccľtificat c]e uľbalrism sau autoiizaţie de ĺ:'onsh_uiľe' în ĺ:azul unęi oalallitti1i naturale'

Aľt' 25' Taxa pentru seľvĺciile de ľeclamă şi publicĺtate (aľt. 477 Codl,"iscal)



( l ) Oľrĺ:e peľsoană caľe berleÍi çlazá de seľvrcii cle rcclantżi şi publiĺ:itate în ĺ{onrâĺlia în baza unu1contľact sau a unui alt Í-el dę înţelegeľe îrrcheiată cu altă peľsoană cJatoľcazii plata taxeiprevăzute în pľezentul ar1icol, cu excepţia seľvicii1oľ cle ręclamăt şí prrblioitirtc l.ealizate pľinmijloacele dę inÍbľmaľe în masă scľise_şi ar-lcliovizuale.
(2) Publicitatea reali'zată pľin rnijloace cle inĺoľmaľe în nrasă scľise şi aucliovlzuale' în sensulpľezentului aľticol, corespunde actiVităţiloľ agenţilor c1e publicitnt. p,,trĺuit ClasiĺŤcăľiiactivităţiloľ din economia naţionalăr - CRĺĺN,' .u modi1jcărrilc uiteľloaľc' rcsirectlvpublicitatca rea|i'ĺâtă' pľin ziaľe şi alte tipărrituľi, preculll şi prin ľĺrclio. tclevizil-lllc şi irłteľnet.(3) Taxa pľevăzută în pľezentul articol, clenirlnităr În colltiIlual'e taxa pcnţI.rl scl.r,lçii ĺle ľcclalrlr'i şipublicitate' se plăteşte la bugetul local al unităr1ii ĺrĺĺnrinistľativ-tcritol.iale îll ľazĺl çăľeiapeľSoal,'a pľestează servicii1ę de ľeclalnă şi publicitatc'
(4) 'ľaxa pentľu seľvicii dę ľeclamă şi publicitate se calcu leaz,ă, pril-l ĺr1rlicarcĺl cote i taxęlľespective la valoaľea seľviciiloľ de ľeclamă şi publicitate.
(5) Cota taxei se stabileşte la 3Yo,la caľę se adaugă o cotă adi1ională dę 3O%.(ó) Valoaľea sęrviciiloľ c1e ľeclamă şi publicitate"oupľincl. o.l.. plată obţinută sau caľe urmęazăa Íi ob1inută perltru seľviciile de ręclanlă şi publicitate, cu exccpţia taxci pe valĺlĺlľeaaclăugată.
(7) Taxa pentľu sęrvicii cle ľeclamă şi publicitate pľcvăzr-rtă la alin' (

de cătľc pľestatoľul seľviciului dę ľôclaln;i şi publicitate Ia bugctLldc l0 a lunii unlătoare celei îlr oaľe Ĺl illtľirt in i,igĺlat.c contľactu
ľeclamă şi publicitate'

I ) sc clcclaľă şi se plăteşte
l local, lł;tiar. pânir la claĹa
l ĺlc 1lI'cstllt'i tle scI.r,icii tlc

Ąrt'Ż6' Taxa pentl"u afişaj în scop de ľeclamă şi publĺcĺtate (aľt.478 Coĺl l,.iscal)

(l) oľioe peľsoană caľe ultilizeazáun panoLl. Llll aĺ'işaj siŁlu o Stľuctuľă tlc aĺrşĺrj 1lcrrtl.u ľcclalrlă şipubliĺ:itatc' cu cxcepţia celei caľę itltľă sub inciclcntra aľt. 25 ĺlitr pľczctlta htltararc(aĺ' 477 Cod fiscal) , datoľeazáplata taxei ĺlnuale pľcvăzutc în prezelltul aftiĺ:ol cătľe bugetullocal al cotnunei, al oraşului sau al municipiuiui, după caz,. îll raza ctil.oiĺl/cărLlia este
_ amplasat panoul, afişajul sau sttuctuľa c-lc alişaj rcspectivă'

(2) Valoaľea taxei pentľu afişaj în 
'scop 

de ,.".ĺu,r,ď şi publicitate sę calculează anual pľinîrrmulţiľea numărului de metľi pătra1i sau a fľacţiunii đ" metru pătľat a'supľa1-'eçei afişajuluipentľu ľęolarrră sau publicitate cu suna stabilitĺ de consiliul locai, astf'el:a) în cazu|unui aÍişaj situat în locul în care persoana cleruleazěł o aĺ:tivitatc coononrică' Sul'aestę de 34 lei;
b) în cazul oľicăľui altui parrou' aÍişa.1 stlrt oricărci aIrei stľt'tcturi clc aĺiştr; llclltl_ţl l.cclĺrnrit şipublicitate, suĺna ęste de 25 lei.
(3) 'l'axa pentru afişaj în scop de reclamă şi publioitate se ľecalculoază pcIltľu a rcĺlccta ltul-lrătľulcle lurri sau 1iacçiuľlęa din lună dintr-u,'' o,-' calenclaľistic în caľe sc alişcazřl Îlr sĺ:op cleľeolamă şi publicitate'
(4) Taxa pentru afişajul în scop de ľeclamă şi publicitate se plăteşte anual, în cjtluă ľate egale,până Ia clatele cle 3l nrartie şi 30 septenrbrie ir-rclusiv''['axa pentru ĺrÍişa.jul îtl sco1l <Je ręclanrătşi publicitate' clatoľată aceluiaşi buget local cle oătľc oolrtľibuabili, pcľsoźtlic Íil'iceşi.juľícliĺ:e,de până la 50 lei inolusiv, ,. pĺat.şt! integral pârlă la prinrul tęn.nęIl ĺ.lc plată'(5) Persoanęle caľe datoręază'taxa pentľu afišaiîn r"np j. rcclamă şi publicitĺitc sullt tlbligate săldepună o declaľaţie la compartimentul aó speciáli:iatę al autoľiur1li acinrinistľaţiei ptlblicelocale în tetmen dę 30 de ziló de la data amplásării stľucturii de aÍişa j.

A'rt.27. Scutĺľi (art. 479 Cod Fĺscat)

(l) Taxa pcntľu serviciilc cle ľeclamă şi publicitatc şi taxa pcntľu aĺişĺr.j în sco1l ĺlc rcclatllăt şipublicitatc nu sc aplică institu1iiloľ'publtcc. çu cx.c1lçi,l eazuri]tlt'cĺlľlĺl irer.:slclt 1lc l.ci:lalllltuľloľ activităţi econonrice.
(2)'Îaxa pľcvăzută îlr pľezentul afticol, dcrlulrlită îll cĺlntitluaľe taxa 1lctltl't-l aĺişĺrj în scclp clcreolamă şi publicitate, nu se aplioăr ullci persĺlĹlllc caľę închil.iazăr pttt-ltlul' aĺişirIul sau



stľuctuľa ae a-ţĺ1u ulręi altę peľSoane' în ĺlcest çaz, taxa prevăztltzi la ar't, 2'5 cllll prczentahotaľaľe (aft. 477 Cod Fiscal) fiind plătită cle această ultimá peľsotttlă.
(3) Iaxa pęlltru afişa.1 în scop cie ľęclamă şr pLlblicitatę nu se datoreazii 1rolitrtl aĺişcle, panoLlľilc

Sau alte niijloace de reclamă şi publicitatc aInplasatc în ilrteriorul clăĺjiľilor.(4) ]'axa pentľu afişaj în scop de ľeclaĺĺă şi prrblicitate lru se a1llică penlľu panĺluľile clcicjcnti1icarc a illstalaţiiloľ eneľgetica. ,','r,,,'.',,;a ĺ-lc avĺ:ltizlrfL]:jŹlLl lllttl-ca.jc ĺlc crľcLlla1ie. pľcCLl'll
şi alte informa1ii de utilitate puulĺ.a şi eĺlucżrçionale.

(5) Nu se datorează' taxa pentru folosiľea mí.jloacelor cJe ľeclamă şi publicitatc 1lcntl.u alişa.juleťectuat pe mijloacele de tľanspoľt caľe llu sunt destinate, pľin constľl'tcţia loľ, realizării ĺleľeolamă şi publicitate,

Aľt. 28. Impozitul pe spectacole (aľt. 480 Coĺt F.iscal)

( l ) oľice peľsoană caľe organ iz,eaz,á o nraniĺbstare a11istiĺ:zi, o cĺllll1lcti1ic spĺlrtivĺt sarl altňactivitate distľąctivă îrr Rornânia aľe obligaţia cle a plaiti impĺlzitr"rl pľcvitzut În 
'll.czcntul

capitol, cienumit în continuaľe impozitul pcJspectacole'
(2) Irĺpozitul pe specta^cole se plăteşie la bugetui local al unită1ii administľativ-tęľitoľlal c îll razacăľeia are loc maniÍbstaľęa artistică, conrpcti1ia spoľtivă sau altă activitate c]istractivřr.

Ąrt.29. Calculul impoziĺului (aľt. 48l Cocl F.iscal)

(l) lmpozitul pe spectacole se calculeazá pľill aplicarea cotei de impozit la suIĺla Îĺlcasată cĺiIlvânz,aľęa bileteloľ cle intľaľe şi a abclnanlclrtcloľ'
(2) Cota de impozit este de:
a) 2%o 

.p^entru spectacolul de teatru, baţ_et, operă, opeľetă, conceľt 1rlaľmonic Sau altěľmalriťestaľe nruzicală, prezentarea unui ĺjlnr lá cinerĺátogľaţ urr spectacol c1e ciľc sau oricecompetiţie spoľtivă internă sau internaţiollalăr;
b) 5%îrl ĺ':azui oricăľei altei rnaniÍbstăľi aľtistice clęcât cele enumeľate la lit' a)'(3) Suma primită dirr vârrzaľęa bileteloľ cle illtral'c si'lu a abtlnall.,ol]tol()l. llrl'cu1ll'irrclç sunrclcplătite dc ĺlľgaltizatorul specĹacolulr-ri îIl scĺlpul i cłrtitilbllc. çonĺill.ll-l ctlntlłir:ĺillrti scl.j s illtl.iltîn vigoaľe înaiĺltea vëĺn'zátii bileteloľ ĺlc lntľĺric sau a zlbonanlentclĺll..
(4) Persoanele care datorcazá impozitul pc sl)ectacole stabilit îll tlonlłlrlllitłr1c cu 1.ll'czclrtularticol au obligaţia de:
a) a înľegistľa biletele de intľaľę şi/sau abonamentele la compar1inęntul cĺc specialitate alautorităţii adnrinistľaţiei publice locale caľc îşi e^erciia autoľitatea asupľa locului uIlde aľoloc spectacolul;

Ileguli geneľale

b)

o)

cl)

e)

a anunţa taľifble pentľu spectacol în ltlcLll uncJe este pľogľatllal să aibă loc spectaĺ:olul,pľecum şi în orice alt loc în carę se vânc'l bilotę ĺle intrarc şi/sau abonal..-.,ente;a pţeçlza taľiÍěię pe biletele de intľarę şilsau abolranórrte şi clĺ: a lru îtiĺ;ztsa sulne carçdepăşesc tariÍěle pľecizate pe biletele clc tIitľaľe şi/sau abonamentc;
a enriteun bilet de intrare şi/sau abonanren1 pentru toatę sumęle pľinlite ĺlc la spcotaĺĺll.i;a asigura' la ceľeľea compartimentului cle specialitate al autoľităţii aclnrinlsiľa1jei publicelocale, documentele justificative privincl calculul şi plata impozitului pe spectacole;a se conÍbnna oricăľo.ľ altoľ ceľinţe pľivind tipiľirea, îrlľěgistľare rł, ułirnrj"u, eviclenţa şiinventaľul biletelor cle intraľę şi a abonanlĺ:lltęloi. caľc st.lnt pľecizatc îĺr ĺlorllclc elabĺlľate încomun c]e Ministeľul Finanţeloľ []'ublice şi Ministoľul I)czvoltălrli llegiĺlrlalc şi

śJľľ:ľ''1iei 
Publicę, conh'asemnatt' ĺic MinisterLll ('ulţrlľii şi l\4illistcrtll '|'inel-cĺillLli 

şi

Đ

Aľt. 30. Scutiľi (art.482 Cocl Fiscal)

Spectaco1eIe organizate în scopuľi umaĺlitaľe sunt scutite cle la plata inrpozitului p..



Spęctaco1e'

Aľt. 3l. Plata impozitului (aľt.483 Cod !.ĺscal)

(l) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la clata cle l0, inclusir,, a lunii Llrnlătĺlĺtre cclei
În caľe a avut loc spectacolul.

(2) oľice persoană caľę datoręază,impozltul pe spectacole aľe obliga1ia cle a clepune o cleolaľa1iela Diľecţia Venituľi a Municipiului Alba lulia, până la data ,řuultĺtĺ pentľu fiecare plată aimpozitului pe spectacole. F'ormatul declaľa1iei se precizeazáîn normeje elaboľate în cclmuľldę Ministeľul Finarrţeloľ Publice şi Ministeľul Dezvoltăľii Regionale şi Adnrirristraţiei
Publice.

(3) Peľsoarrele care clatoľează impozitul pc spccliicĺllc răspunĺl 1lclltrLl ťlllCtllłll ('()t.Cct a]impozitului, depuneľea la timp a declaľaiici şi plata la Lĺnlp a inlp<izitului.

A'rt.32, Taxe specĺale (aľt. 484 Cod Fĺscal)

'ľaxe Tľanspoľt, lĺbeľă ĺnĺţĺatĺvă
(l) '1'axe ĺ1e înľegistl'al'e petrtru vehiculele Çilľe llu Sc supLlll înmatľicLllřlrii:

a)'Iaxa c1e înregistľaľe pentru vęlriculęlę cu tracţiullc aninlrilăl - l7 let/an;
b) Motocicluri şi asirnilate * 27 Ieilan;
c) Maşini autopropulsate pentľu lucľăľi şi asilĺilatc 38 lei/an.

(2) Taxe percepute pentru activitatęa de taximetľie, efectuată de tľanspoľtatorii autoľizaţi- acoľdare, prelungíre, vizarc autorizaţie de tľanspot1:- 440lei pentľu persoanele juridioe;
- 220lei pentru p,F.A, I.l, sau I.F.- acoľdaľc, pľelungiľe,vizare şi/sau Înlocuiľe autoľizaţie taxi - 55 lęi;_ elibeľaľe cluplicat - 1 l0 lei;

e liberar'c caziel' clc concluită pľo[čsiorlalir -]] lci:- acoľdaľea, prelungiľęa sau vizarę au1oľiza1ii:l clc clispccel-at taxi - 3.]0 lci;- pentľu oľioe altă copie corr1bľlrră - 55 lci;_ taxă utilizaľe staţie taxi - 32lęilttimęstľLlrailtotuľisml
Tennęnul de plată al taxei de staţie scadent pentľu Íręcaľe tľimestľu îľl parte' esto:- tľimestl-ul I: 3l nrartie;_ trimęstľul II: 30 iunie;
- tľimestľul III: 30 septerrrbľie;
- tľimestl'ul IV: l5 decembľie.
(3) Perrtľu Seľviciul ĺJe Îrrclriľieľi autotuľisnlc (1ăľă conclucătot'auto) so sĹabíiĺ;sc uľnriitoaľclctaxe:

ęlibeľare, vizare, modificaľę, copie confbrmă - 22O lei:
elibeľaľe duplicat - 1 10 lei.

Taxe copĺi documente
(4) Taxe pentru exęcutaľea de copii de pe clocunręntele cleţirrute de Consiliul Local- Xeľocopięrea unei pagini fbrmat A4 O,50 lei;- Xoľocopicľca ullel file fonnat A4 l icLi.- Xeľocopieroa ulllei pagirriA3 _ 0,80 lcĺ.- Xeľocopierea unei fileA3 - l,ó0 ler.

'faxe Cadastľu
(5) Pentru peľsoanele ťlzice, taxa de paľoelaľe se stabileşte la óÓ0 lei pclltľu un prcriect ccconţine două paľcelę' În cazul în caľe Se impune cľęarea nrai multor paľcele taxa scmajoreazá cu 22.0lei pentľu fiecaľe paľcelă nou cieată în plus'

Pęntru peĺsoanele juľiclice, taxa sę majoľeaz,á çu 25o/o.
(Ó) Taxa specială pentru elibęraľęa planuiiloľ cle situaţie în zonele în caľe este ľęalizat cadastľul



edilitaľ - irnobiliaľ, îlr vedeľea ob1incľii cęrtificirtrrlui cle urbalrisnr şi a atltori,l,aţiel de
cot'lstľuirc pľecul-ll si elibeľarea de plaIl pill'oelar. îlltĺlctnit ĺ-le conlisia lĺlciilĺt ĺle aplicztl.c ĺl
legiloľ pľoprietaţii, se stabileşte după cutĺ ltrnrează:

a) pentru peľsoanele fi,zice:
- pentru scaľa 1 : 200 _ format A3 - 28- pentru scara 1: 500 - formatA3 _ 3g* pentru scaľa l :1000 - 1brmat A3 _ 43
- pentľu scaľa l:2000 - ĺ.brmat A.} 41

20ĺJ - ĺřlrnrat A4 ] l

500 - ĺ'oľmat A.ł ]8
1000 - lonnatA4 .12

2000 - ľonnatA.1 38 lci
b) pentru peľsoanele juľidice taxavafi majorată çu25Yo.
(7) 'Iaxa spccială pentľu elibeľaľea planuriloľ cle situaţie pe lormat A0 (plotteľ):

a) Pentľu peľsoatrele fizice - 1 10 lei' ľespectiv 22() lei pe supĺll-t nlagnetic;
b) Pelltľu peľsoanele juľidice taxa va Íi rnajorată ctl25i/r.

(8) Taxa pentru eliberaľea de copii clupă plarruri cacJastľalc * schi1e c1e ptlncI.e în 1losesicîntocrnitę sau dę pe alte asęmenea plarruľi ĺ1eţirrute clę oonsiliul loĺ:al ęste ĺ]e;- 5 lei fbnnat A4;
_ 1 0 lei ťonnat A3 '

- pentru
- pĺ:ntru
- pcntru
- polrtľu

scara
scaľa
Scarŕl
Soaľa

el;
ei;
ei;
ci;
.,i.\ l.

ci;
çi;

(e)

1

(10)

Nľ

TIP VEHICUL

AUTOCAMION,
AUToUTlLlTARĂ,
CAP TRACTOR,

UTILAJ
AUTOPROPULSAT

REMoRcĂ,
sEMlREMoRcĂ,
UTlLAJ rĂnĂ

l. -.

10
PROPULSIE PROPRIE

crt

Taxe Administľaľe dľumuľi şĺ utĺlĺtăţĺ publice
Taxęle pentru elibęľare "Acoľcl administrator dľul'll" stlnt pľevăzute în tabclul tll'nlător

TIP ACORD PERSoANĂ FlzlcĂ / JURlDlcĂ tLEll
ACORD ADMINISTRATOR DRUM 'l 25 lej + 1 leu pentrr-l fiecare metru liniar c.]ĺl rĺ:tca (conducte)

ce afectează longitudinal si/sau transversal zona drumului

ACORD SCHIMBARE SOLUTIE
AVlzATĂ ANTERloR

'ľaxele petltru eliberare autoľizaţii sp".Ĺl. d" occ"s îrl zońe cu ľcstr.ictiicle ttlrlaj sunt
prevăzute îrr tabelul de rnai jos:

public

83,00 lei

crt MASA MAX|MĂ
AUToRlzATĂ

ITONE]

5,0 - 7,5 inclusiv
7,5 - 20,0 inclusiv

20'0 - 40,0 inclusĺv
PESTE 40,O

5,0 - 7,5 inclusiv

i lnAUTo/ztl; -r
IN AFARA
ZONEI O I ZUNA

ti
ols2

'.1

LEl AUTo / LUNĂ
IN AFARA

ZONA OZONEI O
0

1

2.

3.

5,

6

7.

8.

't't.

(ll)
( l2)

0 623

I

i

I

114

208 1 370 2491

1 993 3737

ĺ]1 0 1370

0 62352

I r,s - 20,

I -2!,9 Jo
0 inclusiv

,0 inclusiv
PESTE 40,O

436 1246

1s6 8

208 934 2491
l

TRANSPORTU RI AGABARITICE 415 519'lbxa elibeľare Aviz dę opoftunitate (Orĺiin nr.233l2O1r) - 17 lei
Taxa speĺ:ială de salubrizare este cea pľevzizută cle HCI' nľ, I38l2Ol] , tnocliÍloată prin l_lCL

(r
(l
a)

nt. I98lŻ017 '

3) Elibeľaľea certiflcatului de atestaĺe f]scală ._ 5 tei4) 1'axă pľomovaľe tuľistică:
Taxa pentľu pľomovaľe turistică sę stabilestc pcntľu Ílecaľe zi cle şeĺ1ere întľ-ĺl unitate de caz,tlrę



pe raza lrrulricipiului Alba lulia, după ĺ;unr urmează:
- 5, l 0 lei/zilpeľsoană> 1 2 ani, cazată' la o urritate dę cazaľę cle 3, 4,5 stę1ę (maľgaľcte);
- 2,55leilzilpeľsoană> l2 ani, eazatâ la oriĺ:e alte tipuľi de unităţi dę cazarę,
b) Plătitoľii taxei speciale pentľu pľomoVaľca tLlr'isiicti Sunt pelsoanclo çttl.c bellcĺlciază tlç scI.vicii
cle ĺ':azaľe si sc Îltoasęazádę unită1ile ĺle oazatc tlĺ'lată cu luatĺ:zt în eviclcllră a pct'soallelol.cazatc.c) Taxa pentľu pľotllovaľe turistică se clcc]aľă si se plărcstc la Diľcctia Veĺritul.i łr lĺlunicipiLrlui
Alba lulia. de oătľę unitaçile ţ|e cazare, pânir la ĺlttla cle l(). irlclusiv, a Iullii urLnřttoarc cęlet în caľo
s-a colectat acęastă taxă.
cĺł Regularnentul pľivind instituirea taxei speciale pentľu pľolÎovarea tuľistică a Municipiului
Alba Iulia, precum şi ĺ-bľmulaľele tipizate utilizate póritru ĺjcclaľaręa acestei taxe specialc, au Íbst
apľobate pľin LI.C.L. nľ. l50/2019.

Aľt. 33. Alte taxe (aľt. 48ó Cod lłiscal)

(l) 'I'axa pentľu elibeľaľea de copii heliogľalicc de pe planuľi oadastľale sau clc pc alţc aScmcl1oa
planuri, c1eţinute de Consiliul Local ęste cĺe 34 l;i'

(2) 'l'arif-ele pentru bazirrul olirnpic sunt cele prcvăzute cle ľ-ICL rrľ' l8 ll2Ol9'
(3) Taľiťele minime pentľu serviciile depază pľestate dę către Diľecçia Poliçia l.ocală Alba lulia.

sunt celę pľevăzute de HCL nr,23112017.
(4) Taxele pentru utilizarea locuľiloĺ publicc silnt prevăzute în tabelul uľrnătĺlľ:

Modul de utilĺzaľc a lĺlcuľilĺlľ publicc aľca' în le

LOCURI PUBI,ICE DE DF]SFACERE
errţru desÍäcęľea dę pľoduse ce fac obiectul comeľţului ĺlin velricule saLl
utovęhi çule (leil mp l z1). ó

Nr'.

cľt.

A

2.
tľuen Íäceľęades prodde eus ce oťac ecfbi ooul eţulm pul mę e,ęs btara şl tal e

aţl d l1 p tâľeţe, ş1guľ1 bo (roare /mę1 plz, 6

a
asăľc astĺ'clPentľu vällz'aľea de anim ale

ob neVI bbu al r1 bca a lne adu et ei/buc
eiľi cĺe fiecare animal sau

5
ľc1neb nr ci/bucla ó luni ovlne 2

c eilbuc6ste ut'I1I neľettr ob neV1 bbu al cll bSU 6 ltu 3

J

animale mici ăsăľi adulte lei/buccl

4
ó

5 entru clęsfbcerea obiecteloľ de ocazie (leil'nr

dentľu pľodusesÍäcerea oľel taterezul CXdin taręaercl unel VIactr ţĺtă utoľa '/,ittę
l1tęilcont u ZI

ytlt,i) (-)

I)ęntľu ooupaľea locuľilor şi platourilĺlt'cLl Ir-ti'jloacc do tľansport ex'1'luse spľc v,âltzaľc

a) biciclete cu sau ĺăľă motor, motorete, scuteľe, notociclętę, tľiciclete ou SŹlu
1ăľă ataş (lei/buc); 3

6

b) alte mrjloace de transpoľt cu tľacţiune męcanică inclusiv ľemoľcă de orioe ti
(lei/buc). l3

7 3

I

B

I
l3

.5

entľu utilizaľea platformeloľ în vędeľęa cx puneľii clę autĺlvelricule (leiinlplzi )

ALTE I'octJRĺ PUBLlCE

entľu depoz itar ęa produsel oľ (lei l mp l zi)

entľu înoiiirięľea cântaľeloľ (lei/bucizi)



2

Pentľu peľsoanele lizice şijuľiclice carc ocl-tpă 1enrpoľar SĹiu pernlallcnt lĺlct-lľi 1lLlblicc altclc
cjccât cele de la pct.l-7 Â' ilupň cLllrl urllloazzi (le i,'rll1l/zi).

(5) Taxa pentru îrrchirierea tempoľară a ansambluľiloľ de tip t]ANNlrL{ este cle '50euro/lună/locaţie, tarif ce ľeprezintă pľe1ul nrininr de porniľe a licita1ici.
Inchiľieĺea pľin licitaçie publică se va ĺäĺ:c pentľu o peľioadă de l arr'

(ó) Taxa pentru anrplasaľea cĺe panouľi publiciiaľe cstę c]ę.50 euľo/lunăr/locaţie.
(7) 'lariÍële 

cJc bazti ale chiľiilor pentru spatiilc ĺ:u altĺj ĺlestillaţie si unclc tcrcllLll.l sl-lll1 1ll.cvăzutcîn tabęlul uľmător;

Spaţiul şĺ actĺvĺtatea
desfăşuľată U.M.

Zonn ĺlc atľacţic comcl.cial:j

B C D

a) pentru desfacerea de produse sau pľestřtľĺ clc seľvicii diveľse
entrub taľea d

(\eílnlpi'l,í);

lei/miveľsęlor bunuľi i/sau matęľiale
6

.J

use sau ľeali'z'area unoľ lucrărionaľea dę eilrnc co
3

d) pentľu teľase sezoniere (Ieilmplzi);

e) pentru oľganiz,aľea de spectacole (lei/m pb.i)

0,50

1

.J onstrucţi i pľovizoľi i (leil mpl z,i) 0,s0

Nľ.
Cľt.

A

1

S paţii pl. comeľcializaľea mărfuriloľ
alimentaľe lei/rr'lp/lună 5,J 1 5,08 4,53 3,91

2
Spaţtt pt. conreľcializaľea rnăľfuľi1oľ
nealimontaľe lei/mp/lună 5,11 s,08 4Sl 3.97

una L/ 15

S clltľu alitĺlĺ:lrtare ublică
a cu băutuľi alcoolice l3 13 n 5l ()

I
3

b Iata băuturi alcoolice lei/lnpiluna Í4'93
4 mlxt lei/rrrp/lună 12,39

r2.15
.3 02

t0"24
1 .]+ó

7,1"ş'-- --
6,82

5 tru desťaceľee lei/mp/lună 5 69 4,53 4,45 I sR
ó

Spa1ii pentru pľoducţie
fără cjesÍ'aceľe lei/rnp/1ună 4,53 3,49 1,90

5 11
1

2,31

S a I tľu tăl'l ScľVlclr :

a tľu cotl crĹl lc 5 08 4 2
b

3 01
tľu al economĺrl lcĹ'lri 3 97ul]Łl a

.) 49
8 e' papetăľie' anticariat,

desf. Ie i/mp/lună 2,18 2,31 l,ó8 1,20

9
Spaţii pentru biľouľi administrative,

ec. asoc de etari lei/mp/lună 4,51 3,97 3,42 2,79

l0
Spaţii pentru birouri consulting, bănci,
case schimb valutaľ, loto-prono,

ii voi
lci/mp/lună 10,24 I 04 8,02 6,82

ll S ll e ntru Ocuľl l1lecanlce

lci/ltip/lunii

ĺ3,02 ó.-,12- 
-

_5,71 .ł..5 3
S I tl u ttslstclt llrcclĺcalăl ĺ:u latát

a) umană
I ,15 20 0'5ó

b) stomatologie lei/mp/lună 3 91 3,42 Ż,3l 1,20

t2

c) veteľinară lei/mp/lună 2,37 1,90 1 20 0,41
l3 S tľu analize medicale ou lŹllll lci/llp/lunir I 0 I 2O 1,20 I 0



t4
Spaţii pentľu f'armacii si p1ante
mędicinale 2,18

a) Spatrii pentru Uniunea Aľtistilor
Plastici leińnp/lună 0,47l-s

b Altę a i social-culturale lei/m una 1 0 20 l 20 I 20

Spaţii pentľu clepozite en gľos

8,02 51)a) perrtr'u vänzaľi en gros

b) depozite cle ser.ĺiciu

Iciilrlp/lună

lci/lllp/lună 5 ) 12
ló

c) de nrână (în incinta spaţiilor de
vänzaľe ou arnănuntul lci/nrp/lună l,l6

4,53

l,Ą3

lţ,53

3,42

? 0

o!2

3,19

0.79

S tru e lei/lnp/lullă 2,07 1,52 r,30 0t1 'I'eľenuľj tľu e 12 0 12 0 72 0 12

l8 a) cuţi

b) teľerr folosit în scopuľi agľicole

lci/mp/an

lci/rnp/an

0,79

0,79

0.t1

l9

una
Teľenuri aferentc s ilĺlr închiľiat vânclute ętc

0"5Ó 0,3 2

0'5ó

.5 l9 5 t9
Accese lei/rnp/lună 2,J8 2,38 ) t5 1,90

20

21
Tęľęnuri ocupate cu organizăľi de

eľ 1ei/mp/lună I 65) 1,65 1,65 l,ó5
22 S entľu institu lei/mp/lună 0,17 O,I7 0,lJ 0,ll

lei/mp/lunii 2,31 l,J6 0,79

S i social - culturale

0,47 0,41 0,41

(8) Taxa pentru locuľiię de paľcare pentru pal'căl'ile cle rcseclin1ă estc clc l35 lciian/lĺlc clc ;laľcaľecuTVA inclus, contbľm IICL nľ. 3o9l20l1'
(e) 'l'aľiÍ'ęle pentru lipirea afişeloľ, posteľelor şi a anunţurilor publicital.c se stĺrbilcsc clu;lă culn

unnează:
pentľu atişc, posteľe sau anunţuľi publicitaľc Íilľnlat A3 5 leilbuclz.i.
pentru afişe, posteľe sau anunţuľi publicitaľe foľmat A4 * 3leilbuçlz,i'
pentľu aÍişe, postęre Sau anunţuľi publicitare cle alt ľĺlľmat, nrai nrio cle A4 -- l
leuibuc,'zi.

' pentľu aÍrşe, posteľę sau anunţut'i, purblioitaľe Íbľrlat 0,50 x O,70 rnp - 6lęilbucl,l.i.- pentľuafişe,postcľesauanunţuľi,publicitaľcĺ'bľnlat0,70x l'00 lll1r -Jlęi,,Iluçlz'i,- pentru aÍişe, postere sau anunţuľi, publicitare fřlrmat 0,93 x l ,73 nrp - l 0 lei/buc/zi.(l0)'l'axa pentľu folosinţa toaletelor publicc cu plată din municipiul Alba lulia este cic l
leu/peľsoană, conťoľm HCL nľ. 35O/20l3.

(1 1) Taxa pentru viz'ltaręa Paľcului Denclľologic, conťonn Í-ICL r'rľ. |72l2O14' nrodificată pľillHCL nľ. 23112016, este;
_ 3 lei/peľsoaľlă pentru copii şi tirreľi în vârstă cle până la 18 ani;- .5 lci/persoană pentľu adul1i'

Beneflciază cle gl'atuitate|aviz.itaľea Pitl'culLri I)cllciľĺllĺlgic gruptlI"ilc ()ľ9-r'lľli/ll1c ĺlc clcl,i ĺli
unitaçiior şcolaľe de învăţământ preuniveľsitaľ ĺ-lc pc ľaza lnLlnicipiului Albtr lJIiĺ,r, llLrrllai îll situa1izr
în caľc vj'zitaręa se va Í'acc în scĺlp educatiolral, gI'ir1luľiIc clc clcvi tľebuirrĺj słt Ílc ttl tlltld obligator.iu
insotite cle un cadru didaotic şi nurnai pebaz,á <.le cęľeľe apľobată de t)ľin-răľia l11ur'rícipiului AlbaIulia. Mai benęťlciaza de gľatuitate copii sub ó ani si peľsoancle ou hanclicap'

Pentľu ęfęctuaľea de sedirrte foto in interiorul paľoului,in."op 
"o'"i.cial sau altivel.sttľ. [axa

cle intľare in parc este ĺle l04 lei/sedinta ťoto, participantií neílirrd scutiti cle plata taxci clc vizitaľe
pľevazuta mai sus.

(12)'ľaxa pentru paľcarea autovehiculelor în irrcinta L\azęi de Agľer'nelrt clc lângă Paľcul
Dencĺrologic este de 1 leu/oľă/autovęlricul. çu TVĄ itlclus.

(13) Taľifele rninime pentru inchirieľea tęľęnuľiloľ af]ate in ĺblosinta peľsoaneloľ.juľiclice suĺlt



Zona: A-0,ó lei/nrp/1una, Zona'. B-0,5 lei/lltp/luna,'Z()na'. C-O,4 lei/rnp/luna şi zcllra D-0,3
lei/rnp/luna.

(l4) 'ľaxa pentru vizitarcamonumęntęloľ istoľice pĺopľiętate a municipiului Alba lulia ęsţe:- 10 lei/peľsoană pentľu adul1i
- 5 lci/peľsoană pentľu copii şi tillcľi cu vâľsţă cuprinsă între ó arli - l8 alli'

Copiii cu t,âľsta cĺe pâlră la 6 ani beneÍlciază clc gľĺrtuitatc.
( l5) 'l'axa pentru clistľibuiľea de materiale 1ll'onlo1ionalc (ĺ1yeľe, pliantc, ctc.) estc cle 21

lei/zilpcľsoar'ră.
(lÓ)'I'axă petrtru e1bctuaľea de publicitatç ou lllijltlaoe auclio amplasatc itl ttt.ltĺlv'clticLllc cstc ilc

52 |ęil zi l autovehi cul.
(l7) 'I'axă pelrtľu înclepliniľea pľoceduľii cle clivoľ1 pe cale aĺlrrrinistrativă 550 lei'
(l8) 'ľaxe peľltru Evidenţa Populaţiei:

- taxă' repľezentând contľavaloaľęa căľţii de idclltitatę - 7 lei'
- taxă ľeprezentâlrd contľavaloaľea cărtii cle ic'lcntitatę |)lĺly|7qpi" - I leu'
- taxă ĺuľtrlzarę clate - 4 lej.
- taxă pentru celębľarea căsătoriei la sediul Prinrtiľici sau al SPCt-EP - ului, în zilclo clc sânrbătă saul
în zilęle dę săľbătoľi legale - 52lei.
- taxă pentľu celebľarea oăsătoriei pentru viitoľii soti, caľe tlu au nicunul clolniciliul sau ľcsoclillta îlt
municipiul Alba lulia - 156 lei.
- taxă pentľu oficieľea căsătoriei în aťaru sędiului Pľimăľiei _ 363 lei.
_ taxă pentru elibeľaręa cer1ificateloľ dę staľe civi1ă în locul oelor pieľdute, sustrasę sau ĺ1ętęľioľate *
52 lei.
- taxă pentru înclreieľęa căsătoľiei înaintę cle expiraľea ten-nenultli c1e l().ĺila stabilit pľin legc 1.5ó
lei.
- taxă fuľr-lizare c1ate cu caľacteľ peľsonal îIl rcginr de uľgcIlţă - 3 ĺilc lucľă1oarc: ĺlc la ĺlata
îlll'cgistľĺiľii ccľcľií (tcrnlcrlul lcgal cste cle 30 ĺlc zile) l0 lci'
- t|txii tľanscľicľe în registľelc de staľę civilă r()ll1Ĺlllc a actcltlt'clc starę civilłi alc cctă1elliltll.ľtlll-iâni.
îlitclcnrite de autorităţile stľăine, în ľegim de uľgenţă _ 5 z'ilę lucrătoaľe ĺJe la clata pŕinliľii avizilluí
de la D.P.C.E.P. - 311 lei.
- taxă pentru sclrin-lbaľę llume pe cale adnrinis1ľalir'lr îrr ľcgim clc uľgenţă - .] l l lci'

(l9) Regulamentul pľivirrd irrstituiľea taxęloľ speciale pentru unele aotiVităţi cie eviclenţă a
peľsoanelor şi staľe civilă pľestate de cătl'e S.P'C.l-.F.'l). Alba Iulia a ĺbst aprobat pľirr }-I.C.l-.
nr.37912019.

(20) Închiľieľea tęľenului din domeniul public al rrrunicipiului Alba Iulia pcntľu oľganizaľea
activită1ilor comeľciale şi taľifele dę înclrirręľę îrr cadruĺ evęnimenteloľ:

AlbaFest@ şĺ Festĺval dc România@
- alilnelltaţie publică:
l ' supľafäçă ocupată îlrtľe 9,00-50,00 rrrp pentľu o sirrguľă locaţie : 260 leilnplzĺ,
2.suprafaţăocupatăîntľe50,0l-200,00mppclltrutlsinguľălĺlcaţie .,,208 1çi)n1ipl,,,'i,
3. peste 200,00 mp pelrtľu o singuľă looaţie l5Ó lciilrlp,'zi,

- băuturi: 260 leílnplzi;
- alte proĺ1use aliĺnentare; l5ó leilĺ.rlplli',
- produse artizanale: I 56 \eilmpl zi;
_ acţiuni de rnaľketinýpľomovaľe pľociusc sau servicii: 4671 leilz,i.

l'çstivalul Roman Apulum@, Săľbătoaľea lVluzicii, Alba lulia Music ancl l,'ilm l'estival,
Cântec de suflet
- al imerltaţie publică:
l. supraťaţă ocupată întľe 9,00-50,00 mp pentľul cl singuľă locaçie :78leillnplzi;
2. suprafaţă ocupată îĺlh'e 50,0l-200,00 mp pentru tl silrguľă locaţie : 52leiiĺnpl,zi;
3. peste 200,00 mp pentľu o sirrgură locaţie :26letlmpĺzi 

;
- băutuľi: 7 8 leilmplzi
- alte pľoduse alimentarę: ?1 leilmplzi;
- procluse aftizanale: 16 leilmplzi;
- acţiuni de nraľketing/pľor'novare produse sau seľr,icii : 259 5 leil z.i.



(2l) Sę apľobă Regulanrentul privincl închirjeľea tęrenului ĺjin clomeniul public al mrlnicipiu1ui
Alba lulia pentľu oľganizaľea activitătilol' conteľciale îrl caclľul evenlnęnteloľ AlbaFest(Đ.
Festival de Ronrânia(Đ, Fęstivalul Ronlall ApulunrG), Săľbătoaľęa Muzicii' Alba Iulia Music
ancĺ Irilnr Festival' Cârrtec cle suflet ,Ąllextt nľ. l. caľc ĺ'ace pal'tc illtcgľitrrtă ĺlill 1.lI.czcllţa
hotăľâre.

Al't. 34. Alte venituľi

( l) Pentľu neachitaľęa la tennęnul de scaiJctlţă de cărh'e clebitoľ a obligaţiiloI. ĺlscale pľinoipalo
datoľate bugetcloľ locale se datoľeazřr clLl1lă aocsţ toľl-nen ma.jor.ăr.i cle întâl.zieľe. NivcluI
ma.joľărľii cle Întârziel'e ĺ:ste dę l% ĺltn cualltulnul obligaţiiloľ ĺrscale pľincípale lreachitate îri
termen, calculată pentľu Ílecaľe lună sau ÍľacliLlne cJe lună, înccpâllcl ctl ,l'iula imecliat
utmătoaľe temenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datoľate, irlĺ:lrrsiv,

(2) Taxele jucĺiciaľe cle timbru sunt cęle prevăzute dc o[-]G 80/20l3'

Aľt. 35. Majoľaľea ĺmpozĺtelor şi taxeloľ locale de consiliul local (aľt. 489 Cocl fiscal)

(l)Pentľu tęľenul agľicol nelucrat tinrp cle 2 ani consecutiv' oorrsiliul looal poate rnajoľa
inrpozitul pe teren cu pârră |a 5OO%" începânĺ1 cu al tľeilea an. îll conĺli1illę Stabilite pľin
hotaľâre a oonsiliului local.

(z) Consiliul local poate majora impozittll 1lc clărclrľi si irlpozitLll pc t'crcIl ctl 1lliľlĺi la _5()()(],i,
pentľu clăcliľilc si tcľenuľi1e neîllgrijitc. situatc îrl lntľavilan.

(:) Cľitcľiilo ĺJc Îrlĺ:ac]raľe în oategoľia elărclililol şi tĺ:rclluľiloľ pľcllřtz-lttc la irlirl. (2) sc acltlptil
pľin hotăľâre a consiliului local'

(+) ctaaĺľile şi teľenuľile caľe intľă sub incidenţa alin' (2) se stabilesc pľin hotărľâľc a
oonsiliului local conÍ-orm elemęntelclľ cic iĺlentiflcaľe potľivit non-ienclattlľii stľac1ale'

(s) I{otaľâri1ę oollsiliului 1ocal stabilite pĺltľlvit aIin. (4) au caractcľ incliviĺlLlal.

Aľt. 3ó. Sancţiuni (art.493 Cod Fiscal)

(l) Neľespectaręa pľevederiloľ Titlului IX, Impozite şi taxe locale, clin Legea nr.22]l2Ol5
pľivind Codul fiscal, care stă Ia baza acioptăľii pľezentei Flotăľâľi, atľage răspunderca
disciplinaľă' contľaven1ională sau penală, potrivit dispozi1iiloľ legale în vigclaie.

(2) Constituie contľavenţii următoarelę Íbpte, dacă nu uu ĺoui săvâľşIte în ast1Ĺl clc concli1ii încât
să flę corrsideľate' potrivit legii, infľacţiuni:

a) depuneľea peste tcrmen a dęolaľaţiiloľ ĺlc ilĺl1lullcl'e trlrcvărzutc la:
- art' ó alin' (2), (ó). (7). aIin' (10) lit' c), alill (l2) si (l3) - cçhivalent tlrl.4(-l l illill' (2). ((l). (7).
alln, 1I0) lit. c). alin' (i2)şi (l3) CoĺJ 1jscal:
- art' l2 alin' (2), (5), alin. (7) lit, c), aliri. (9) şi (l0) _ ęclrivalęnt art,466 aliri' (2), (.5)' alin' (7) lit'c), alin. (9) şi (l0) Cod ĺiscal;
_ ĺrrt' ]8 alin' (2)" (4), (5) şi alin' (6) lit' b) şi c) cclrivalcnt tlrt.4]1a1in. (2), (4), (.5) şi alill. ((l) 1ir.
b) şi o) Cod Íiscal;
-aft.22alin'(6)lit.c),alin.(10)-echivalenrarr.4t4alin,(7)lir.c),alin.(1)cocl 

fiscal;
- art. 26 alin. (5) - echivalent aft. 478 alin. (5) Cocl Íiscal;
- art, 3l aľn. (2) - echivalent aft. 4g3 alin. (2) Cocl tisoal.

b) nedepuneľea cleclaľaţiilor de impunere prcvătzute 1a:
- aft. ó alin. (2), (6)' (7). alin' (l0) lit. c)' alin' (l2) şi (l3) - echivalellt ar1.4ól alin' (2), (ó), (7),
alin. (l0) lit. c), alin' (l2) şi (l3) Cod fiscal;
- aľt l2 alin (2), (5), alin. (7) lit' c), alin. (9) şi (l0) _ echivalęlý aft,466 alin, (2), (5), alin. (7) lit.c), alin' (9) şi (] 0) Cocl 1iscal;
- art. l8 alin. (2),(4), (5) şi alin' (6) lit. b) şi c) ęchivalent art.471alin (2). (4)' (5) şi alill. (ó) lit
b) şi o) Cod Íiscal;
- arÍ'22 alin, (ó) lit' c)' alin. (10) _ echivalęll1 ltl'1' ĄJ4 tllill. (7) li1. c), alill' (ll)(iilĺ1 ĺlsc,ĺtl;



- aľt. 2ó alin. (5) eclrivaletlt aft, 478 alin, (5) ('ĺlĺl ljscirl;
- aľt. 3l alin' (2) - echivalent art. 483 alin. (2) ('oĺl fiscal.

(3) Contravcllţia pľcvtizutála alin, (2) lit. a) sĺ: sallcţitltłcitzăt ou atnęllĺlti cle la '/'l lçi ltr .l(]7 lcl.
iaľ oele clc la alirl. (2) lit. b) cu anrendă dc la 307 lei la 7Ó5 lei.

(4) Încălcarea noľtrreloľ tehrrice pľivincl tipăriľea, îrrľegistľaľca, vâllzaľea, eviĺlcrrţa şi
gestionaľea, după ça'Z, a abonamenteloľ şi a bileteloľ de intľaľo la spcctacole colrstituię
coĺltraverlţie şi sc salrcţionează cu amellĺiĺi tle la 3"57 lei Ia |131 lci.

(4"l) Necomunicaľea int'oľmaţiiloľ şi a documentelor cle natura celoľ prevă'ĺ,uĺlela arl.4L)4 alin.
(l2) clin Legea nľ.Ż2]l20l5 pľivincl Codul fiscal în tęnneĺl cle cel rnult l5'tjlę lucľaitoaľe clę la clala
pľimiľii^solicitării constituie contravenţie şt se sanctioncază cu amcnclă clc la '550 lei |a2752]ci'

(5) În cazul peľsoaneloľ juridice' limitelęminirrre şi maxirne ale amenziloľpľevăzute la alin' (3)
şi (4) se majoreaz,á cu 300%'

(Ó) CorrstatAľea cotrtľavenţiiloľ şi aplicaľea sancţiurriloľ se fac dę cătľe pľirrraľ şi peľsoatrelc
înputeľlri cite din cadľul autoľităţii aclmi rri straţiei publ i ce l ocale'

(7) Limitele atnenziloľ prevăzute la alin. (3) şi (4) se açtualjzeaz,ă prin lrotăľâre a oonsiliilĺlľ
loĺ:ale colrtclrm pľooeĺluľii stabilite la al't',19l clin I'cgoa rlr.22]l2()l5 privinĺl (]ĺlĺlul llscal.

(8) Colltľavcrr1iilor pľevăzute îĺi prezelrtul ea;llltll li sc ir1llrcá clisptlziçiilç ()r'cltllritllţcr (iuvcI'l'lulut
nr. Żl2001 pľivincl ľegimul .juľidic al cĺlll1l'avcnţiilĺlľ. a;lrobatĺi cLt llltlĺ'liĺiciiI'i şi t:()ll]plc1íjl'i
pľin Legea nr, l8()/20()2, çu mocliÍlcăl'ilľ şl cĺlmplctirľilc ulteľiĺlitrc şi pt'cr,'cĺJct'ilc l'cgii nl'
20312018, inclusiv posibilitatea achitărrii, în termen cle l5 zilc, clc la clata înmânării sau
coĺnunicăľii pľocesului-verbal a jumătate clin mininrul arnenzii prevăzute cle açtul nĺln"nativ.

Aľt. 37. Alte clispoziţii

(l) În conÍbrnritate cu clispozi1ille aft. 46 alin. (ó) din l'egea nľ. 2O7l2Ol5 pľivincl Coc]ul ĺjc
Pľoceclură fiscală' Diľec1ia Venituľi, Íiirrcl un ccntľu c1e rlnpľir'lraľe ntasivăl, r',a ĺ:mite clccizii
de impuneľe, înştiinţăľi de plată, sonraţii şi titlurl exęcutorii care Vor ĺl valabile şi îll cazul în
caľe nu poartă semnătuľa peľsoaneloľ împuteľnicite alę oľganului flscal, potrivit legii şi
ştampila organului ernitent'

(2) oľganele flscale au obligaţia de a publica pe pagina cle inteľnet pľoprie, sęnlestrial' lista
clebitoľilor peľSoane juľidice caľe îllregistrează obligaţii fiscale ięstĺtnte. precum şi
cuantumul acestor obligaţii'
Îlr tennęn cle 15 z,ile dę 1a aclritaľea intcgrală a obligatiiloľ datoľate" clľganLll liscal tlpeľează
llocliĺlcřll'ilc pctltl't-t ĺlcçttľc cĺcbitor ÇilI'C ji-il itchititt ilct:Stc ĺlbligiltii.

Aľt.38. Hotăľâľea poate ll oontesţată îrr corr1bľtriitate cu 1lľcvocicľile Logii ľlr'' 55zli2004 pl.iviĺrcl
contenciosul administrativ, cu rnodiĺ'lcăľilc şi coľnp1ctăľile ulteľioarc'

Aľt. 39. Hotăľâľea se comunică:

Pľimarului municipiului Alba Iulia;
InStituţiei Pľeťectului - Judeţul Alba;
Diľeoţiei Venituľi;
Diľec1,iei Clreltuicl i ;

Diľeoţiei [J ľbanislll, Anrenaj aľea T'eľitoľi u l Lr i ;

Diľec1iei'Telrnice, dezvoltare;
Sęrviciului Publ i c "Administraľęa P atľi mon i ul u i l'ocal'',
Seľvioiului Public Colnunitaľ pentru Caĺiastľu şi Agricultuľă;
Direcţiei Poliçia Locală Alba Iulia;
()om pal1i rn entr-l l u i'['ľan spott, l,i beľă I rl i ţ i at i vă;
Conrpaľtinręntl"llui Pľotecţie Civilă;
Compar1irnentul ui [{egi strul Agľi co l ;

Scľl,iciultli public conlunjtar local clç cl'lĺlclłlă ł 1lcl.sĺlĺtllclĺlr:
lnspectoľatului de l)oli1ie al Judeplui Alba;



Poliliei Municipiului Alba Iulia;
oÍiciului Naţional al Registrului Comeľtului Alba;
Diľeoţiei de Sărrătatę Publică;
Camerei Notaľiloľ Publici Alba;
Pľesei.

Alba Iurlia,

Iniţiatoľ,
Pľitnaľ,

Cabľięl PLI)SA

Înregistľat cu numărul w/12ĺ zaĄo

Avizat,
Sccľetaľ gĺ; ľai,e

N4 aľccl .l Il ti



/\11exa rrľ, l la lĺCl, nľ. .''.''..l

Rl.-G U l'A IVl ţ!N't'

pľivĺnd închiľĺeľea teľenului din domeniul publĺc al municipiului Alba lulĺa
pentľu oľganĺzaľea activităţiloľ come ľcĺale în cadľul evcnimentcloľ AlbaFcstQD,
Festĺval de România@o Festivalul Roman Apulum@, Săľbătoaľea Muzicĺio Alba Iulia
Musĺc and Film Festival, Cântec de suflet

Prezęntul regulament stabileştc ľegulilc şi cľiteľiile cle îrlcliiľiere a torelrulľiloľ clill
dorneniul public al nrunicipiului Alba lulia pentľu oľganizarea aotivitžltilĺlr ĺ:oneI"çiale în
cadrul evenimenteloľ AlbaFest@, Festival cle l{onrânia(), l;estivalul l{otlalr Apulum'-1<-,,
Sărbătoaľea Muzicii, Alba Iulia Mttsiç anĺJ ľlilrn liestival, Cârrtec clç suĺlet. tls1ľ'cl:

a) activitătile comeľciale se clesľăşoară în zona cle ęveninlent (Piaţa Cctăţii Alba
Caľolina), Pietonala Mihai Viteazul si în Sanţuľilç C]etătii;

b) activitaţile comeľciale voľ tl c1if'eľenţiatc în: alirncntaţie publică (pl.epaľarea
alimentęloĺ' şi pľocluseloľ culinare şi ĺlc ctlf'etĺiI'ic-1latiscľie, pľecLllll şi r,âllzarea aocsttlľĺt
poprrlaţici în 'u'cĺJerea consumului). lrltrlttlri (tllcĺlo]icc, sllt1l ĺtlcoolit:c, coçl<tail_ur.i'
ľăcoľitoare, apă' ş.a.), altę produso alinentaľe, pľoduse artizatlale, açtiurri cle
maľketinýpromoVare pľoduse sau seľvioiĺ;

c) comeroianţii voľ fi autoľizaçi să deľulę'ze açtivităţi conreľcialc cĺlr-rÍřlll-n celtlľ
definite tnai sus, daľ doar una din categoľiile menţiorrate pęr punct dę vâłnz,arę., --' 'ld) nu se autorizęazá derulaľea de activită1i comeľciale pe supľafeţe mai mici de 9 nrp;-.

e) amena.jarea zonei de consum (teľase, mese cu bănci şi/sau scaune) sę fäce ôu
acorĺlul aclministľaţiei locale şi Voľ fl oľganizate spatii coll1Llne tutt-lľoľ actjvitătilor
comeľciale;

f) taľifaľea actiVităţilor conrerciĺtlc sę r,,a ĺ'itcc strict pentrLr ;lç1pçţç|ç ĺIc prc1.lllt.aľc si
conreľcializaľe ĺrstf-el cuľn este pľevă'zr-l1 îIl lrĺltăľârça pľivincl np,',ri,r,r"u llivcluľiltil-pentI-il
valoľile inrpozabilc, irnpozitele şi taxelc localc, alte taxe, taxe spĺ:ciĺllc şi atrlctlzile aplicabilc
îll alrul 202l;

g) oomeľciarrţii sunt obligaçi sii asiguľc pľotcjaľea pavajului îtt zoria clo clĺ:rr"rlaľo a
activită1iloľ comeľciale;

h) derulaľea activităţiloľ comercialę va fi supľavegheată ĺlę Poliçia ).ooată Alba lulia
şi arrga.ja1i clin ĺ:ac'lľul Sęľviciului Administraręa Dĺlllcniului Public si Pľivat,

i) în cazul îrl caľe în unÎa cleľulării activită1ilor comeľcialc Se produce
pătaľea/muľdăľiľea pavajului caľe necesită inteľvenţii specializatc clę cuľătĺtľę, comeľciançii
voľ aclrita o taxă de cuľăţaľe de 100 lei/mp;

j) excepţie fac opeľatorii economici autoľízati să deruleze aotivitáçL oĺ;nrcľciale şi carc
au îrrcheiate altę contľacte cu Municipiul Alba Iulia'

Compartinrentul organizarc ęvenitlettte şi promovaľę tuľistică clin apaľatul cle
specialitate al Prirrraľului municipiului Alba Iulia, Serviciul adrninistľarea cionreniului publio
şi pľivat şi Poliçia Locală Alba lulia Vor Supľaveghea moclul ĺ]e ĺleľularc al activită1ilor



comeľciale.

Iniçiatoľ,
Pľimaľ,

Gabľięl PLrjŞ

At,i't,at,
Secľetaľ getlcl.ĺll.
Maľccl .IlrI'IiR

L.

(. -'


