ANEXĂ la HCL nr. 66/25.04.2018:
TABLOUL cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aprobate pentru anul fiscal 2019

CAPITOLUL I – IMPOZITUL PE CLĂDIRI:
Art. 1 Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice ( potrivit art. 457 din L 227/2015)
(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii
impozabile a clădirii (cf. art 457 alin. (1) din L 227/2015).
(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor (cf. art 457 alin. (2) din L 227/2015):
VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Tipul clădirii

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

Nivel aprobat pt. 2018
Nivel aprobat pt. 2019
art. 457 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
art. 457 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
Valoarea impozabilă
Valoarea impozabilă
- lei/m2 - lei/m2 Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi Fără instalaţii de apă, canalizare, Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau
încălzire (condiţii cumulative)
electrice sau încălzire
şi încălzire (condiţii cumulative)
încălzire

1000

600

1013

608

300

200

304

203

200

175

203

177

125

75

127

76

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica
clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica
clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Art. 2 Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice ( potrivit art. 458 din L 227/2015)
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi (cf.
art. 458 alin. (1) ):
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
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(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii (cf. art. 458 alin. (3) ).
(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile
determinate conform art. 457 (potrivit art. 458 alin. (4) ).
Art. 3 Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice ( potrivit art. 459 din L 227/2015)
(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop
rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.
(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina
persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.
Art. 4 Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice ( potrivit art. 460 din L 227/2015)
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii
impozabile a clădirii (cf. art. 460 alin. (1) ).
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1%, asupra
valorii impozabile a clădirii (cf. art. 460 alin. (2) ).
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii (cf. art. 460 alin. (3) ).
(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop
rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3) (cf. art. 460 alin. (4) ).
(5) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5% (cf.
art. 460 alin. (8) ).
Note:
Potivit art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în
folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după
caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
Calcului impozitului/ taxei pe clădiri în cazul persoanelor juridice se face potrivit prevederilor art. 457,458,459 și 460 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Declararea şi datorarea impozitului/taxei pe clădiri se face conform prevederilor art 461 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal.
Plata impozitului/taxei pe clădiri se face potrivit prevederilor art. 462 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Cote prevăzute în Codul Fiscal

Cote aprobate pt anul 2018 Cote aprobate pt anul 2019

Art. 457 alin. (1)

0,08 % - 0,2%

0,10%

0,10%

Art. 458 alin. (1)

0,2 % - 1,3%

0,20%

0,20%

Art. 460 alin. (1)

0,08 % - 0,2%

0,10%

0,10%

Art. 460 alin. (2)

0,2 % - 1,3%

1,00%

1,00%
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CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
Art. 5 Calculul impozitului/taxei pe teren ( potrivit art. 465 din L 227/2015) (rangul oraşului Huedin este 3):

(1) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel (cf. art. 465 alin. (2) ):
Zo
na

A
B
C
D

Nivelurile impozitului/taxei pentru localitatea de
rangul III din Legea nr.227/2015
-indexate cu rata inflației de 1,34%-

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de
localităţi, aprobate pt anul 2018

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de
localităţi, aprobate pt anul 2019

art. 465 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

art. 465 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

lei / ha

lei / ha

6545
4447
2113
1230

6633
4507
2141
1246

5306 - 13265
3606 - 9013
1713 - 4283
997 - 2472

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe
teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor (cf. art. 465 alin. (3) și (4)):

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nivelurile aprobate pt anul 2018
art. 465 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan
- orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii –
- lei/ha Categoria de folosinţă
Zona
A
B
C
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

28
21
21
46
53
28
15
0
0

21
19
19
35
46
21
13
0
0

19
15
15
28
35
19
8
0
0

D
15
13
13
19
28
15
0
0
0

Nivelurile aprobate pt anul 2019
art. 465 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan
- orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii –
- lei/ha Categoria de folosinţă
Zona
A
B
C
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

28
21
21
47
54
28
15
0
0

21
19
19
35
47
21
13
0
0

19
15
15
28
35
19
8
0
0

D
15
13
13
19
28
15
0
0
0

*Suma stabilită conform tabelului de mai sus (de la alin. (2) ), se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie aferent rangului localității, care în cazul orașului Huedin este 3.

(3) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută în următorul tabel (cf. art. 465 alin. (7)) :
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Categoria de folosinţă

1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.
10.

Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui
prevăzut la nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

Niveluri aprobate pt anul 2018
Niveluri aprobate pt anul 2019
art. 465 alin. (7) din Legea nr.
art. 465 alin. (7) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal,
227/2015 privind Codul fiscal,
- lei/ha - lei/ha Zona A
B
C
D Zona A
B
C
D
31
28
26
22
31
28
26
22
50
48
45
42
51
49
46
43
28
26
22
20
28
26
22
20
28
26
22
20
28
26
22
20
55
53
50
48
56
54
51
49
0
0
0
0
0
0
0
0
56
53
50
48
57
54
51
49
0
0
0
0
0
0
0
0
16
14
12
8
16
14
12
8
0
6
34
0
0

0
5
31
0
0

0
2
28
0
0

0
1
26
0
0

0
6
34
0
0

0
5
31
0
0

0
2
28
0
0

0
1
26
0
0

* Suma corespunzătoare din tabelul de mai sus ( de la alin. (3) ) se înmulțește cu coeficientul de corecție aferent zonei: zona A=2,3; zona B=2,2; zona C=2,1; zona D=2.
Note:
Potrivit art . 463 alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate,
închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de
folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren.
Calculul impozitului/taxei pe teren se face conform prevederilor art 465 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal
Declararea şi datorarea impozitului/taxei pe teren se face conform prevederilor art 466 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal.
Plata impozitului/taxei pe teren se face conform prevederilor art 467 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal.

Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2019, se aplică delimitarea zonelor în intravilan aprobată prin Hotărârea nr.
29/14.04.2003 privind încadrarea terenurilor din oraşul Huedin pe zone fiscale, iar pentru extravilan, se aplică prevederile Hotărârii nr. 108/27.11.2006 privind încadrarea
terenurilor situate în extravilanul oraşului Huedin pe zone fiscale.

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 6 Calcului impozitului pe mijloacele de transport (potrivit art 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)
(1) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei
grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor (potrivit art. 470 alin. (2) ):
Niveluri aprobate pt anul 2018

Impozitul pe mijloacele de transport

Nr.
Crt.

Niveluri aprobate pt anul 2019

cf L 227/2015 art 470 alin (2)
cf L 227/2015 art 470 alin (2)
- lei / 200 cm3 sau fracţiune din aceasta- lei / 200 cm3 sau fracţiune din aceasta -

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

I. Vehicule inmatriculate
1

3

8

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm , inclusiv

4

8

3

2

9

9

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv

18

18

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv

72

73

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601

cm3

şi 3.000

cm3

144

146

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

inclusiv

290

294

7 Autobuze, autocare, microbuze

24

24

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

30

30

9 Tractoare înmatriculate

18

18

II. Vehicule inregistrate

Limite prevăzute în
legea 227/2015

Nivel aprobate pt anul
2018

Nivele aprobate pt. anul 2019

-indexate cu rata inflației
de 1,34%1

Vehicule cu capacitate cilindrica

lei/200 cm3
sau fracţiune din aceasta

lei/200 cm3 sau fracţiune din

1.1

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

2–4
4–6
51 – 152 lei/an

3
5
75 lei/an

1.2
2

aceasta

lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

3
5
76 lei/an

(2) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 80%(potrivit art. 470 alin. (3) ).
(3) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective (potrivit art. 470 alin. (4) ).
(4) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor ( potrivit art. 470 alin. (5) ):

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

I

II

două axe
1
Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
5 Masa de cel puțin 18 tone
3 axe
1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

Impozitul aprobat pt anul 2018

Impozitul aprobat pt anul 2019

cf. art 470 alin. (5) din L 227/2015

cf. art 470 alin. (5) din L 227/2015,
(în lei/an)

(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
pneumatică sau echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

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

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

0
142
395
555
555

142
395
555
1257
1257

0
144
400
562
562

144
400
562
1274
1274

142
248
509

248
509
661

144
251
516

251
516
670

5

4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
7 Masa de cel puțin 26 tone
III 4 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
6 Masa de cel puțin 32 tone

661
1019
1019
1019

1019
1583
1583
1583

670
1033
1033
1033

1033
1604
1604
1604

661
670
1046
1661
1661
1661

670
1046
1661
2464
2464
2464

670
679
1060
1683
1683
1683

679
1060
1683
2497
2497
2497

(5) În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau
mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor (potrivit art. 470 alin. (6) ):

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

I

II

2 + 1 axe
1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
9 Masa de cel puțin 28 tone
2+2 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

Impozitul aprobat pt anul 2018
cf. art 470 alin. (6) din L 227/2015
(în lei/an)

Impozitul aprobat pt anul 2019
cf. art 470 alin. (6) din L 227/2015
(în lei/an)

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

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

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

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1408
1408

0
0
0
65
149
349
451
814
814

0
0
65
149
349
451
814
1427
1427

138
321
528
775
936
1537
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239

140
325
535
785
949
1558
2162

325
535
785
949
1558
2162
3282
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III

IV

V

8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
9 Masa de cel puțin 38 tone
2+3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puțin 40 tone
3+2 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4 Masa de cel puțin 44 tone
3+3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4 Masa de cel puțin 44 tone

2133
2133

3239
3239

2162
2162

3282
3282

1698
2363
2363

2363
3211
3211

1721
2395
2395

2395
3254
3254

1500
2083
2881
2881

2083
2881
4262
4262

1520
2111
2920
2920

2111
2920
4319
4319

853
1032
1542
1542

1032
1542
2454
2454

864
1046
1563
1563

1046
1563
2487
2487

REMORCI , SEMIREMORCI SAU RULOTE
(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la art. 470 alin. (6) din L 227/2015, taxa asupra
mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor (potrivit art. 470 alin. (7) ):
Masa totală maximă autorizată

a) Până la 1 tonă inclusiv
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone

Niveluri aprobate pt anul 2018
- lei Art. 470 alin. (7) din Legea nr. 227/2015
9
34
52
64

Niveluri aprobate pt anul 2019
- lei Art. 470 alin. (7) din Legea nr. 227/2015
9
34
53
65

M IJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ
(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor (potrivit art. 470 alin. (8) ):

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement*)
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv
d) peste 4.000 CP

Niveluri aprobate pt anul 2018
- lei Art. 470 alin. (8) din Legea nr. 227/2015
21
56
210
1119
210
X
559
909
1398
2237

Niveluri aprobate pt anul 2019
- lei Art. 470 alin. (8) din Legea nr. 227/2015
21
57
213
1134
213
X
566
921
1417
2267
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7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi până la 3.000 de
tone inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone

182
X
182
280

184
X
184
284

490

497

Note:
Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport se face potrivit prevederilor art 471 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal.
Plata impozitului pe mijloacele de transport se face potrivit prevederilor art 472 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal.

CAPITOLUL IV
ART

7 TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Niveluri prevăzute de L 227/2015
Niveluri aprobate pt anul 2018
-indexate cu rata inflației de 1,34%- lei x

Art 474 alin. (1)Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism în mediul urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 m2 inclusiv
5–6
b) între 151 şi 250 m2 inclusiv
6–7
c) între 251 şi 500 m2 inclusiv
7–9
d) între 501 şi 750 m2 inclusiv
9 – 12
e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv
12 – 14
14 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte
f) peste 1.000 m2

Niveluri aprobate pt anul 2019
- lei x

5
6
8
10
12
14 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

5
6
8
10
12
14 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

13,00 lei

13,00 lei

1.000 m2

Art 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de
urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea
teritoriului, de către primari sau de structurile de
specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte
de consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv.
474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de
construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă
este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţii
Art. 474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru alte construcţii decât cele menţionate
la art 474 alin. (5) este egală cu 1% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea
instalaţiilor aferente.
Art 474 alin. (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii
de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
Art 474 alin. (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este
egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru
determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii
desfiinţate
474 alin.(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor
geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice,
sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de

0 - 15

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor
de construcţii

1,0% din valoarea autorizată a lucrărilor
de construcţii

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii

1,0% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii

30% din cuantumul taxei pentru
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei
autorizaţiei iniţiale
iniţiale
0,1% din valoarea impozabilă stabilită
0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea
pentru determinarea impozitului pe cădiri, impozitului pe cădiri, aferentă părţii desfiinţate
aferentă părţii desfiinţate

0 - 15

7 lei pentru fiecare m2 afectat
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0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii

1,0% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale
0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea
impozitului pe cădiri, aferentă părţii desfiinţate

7 lei pentru fiecare m2 afectat

către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi
se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi
de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de
foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 şi 15 lei.
Art 474 alin. (12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
3,0% din valoarea autorizată a lucrărilor
necesare pentru lucrările de organizare de şantier în
de organizare de şantier
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse
în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din
valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
Art 474 alin. (13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 2,0% din valoarea autorizată a lucrărilor
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori
de construcţii
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţie.
Art 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de
0-8
chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere,
corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe
căile şi în spaţiile publice este de până la 8 lei, inclusiv,
pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de
construcţie.
Art 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
0- 13
privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte
de consiliul local şi este de până la 13 lei, inclusiv,
pentru fiecare racord.
Art 474 alin (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de
0-9
nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către
consiliile locale în sumă de până la 9 lei, inclusiv.
Art 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor
0 - 20
sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi
este de până la 20 lei, inclusiv.
Art 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de
0 - 81
producător din sectorul agricol, se stabilesc de către
consiliile locale şi sunt de până la 80 lei, inclusiv.
Art 475 alin. (2)Taxa pentru eliberarea carnetului de
0 – 81
comercializare a produselor din sectorul agricol se
stabilesc de către consiliile locale şi sunt de până la 80
lei, inclusiv.
Art 475 alin. (3) Persoanele a căror activitate este
0 - 4054
înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,
actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,
datorează bugetului local al comunei, oraşului sau
municipiului, după caz, în a cărui rază administrativteritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru
eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa
aferentă activităţilor respective, în sumă de:
a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la
500 mp, inclusiv;
Art 475 alin. (3) Persoanele a căror activitate este
0 - 8107

3,0% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier 3,0% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de
şantier

2,0% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii

2,0% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii

7 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

7 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

10 lei pentru fiecare racord

10 lei pentru fiecare racord

5 lei

5 lei

14 lei

14 lei

50 lei

51 lei

50 lei

51 lei

- construcţii provizorii 50 lei / an
- structuri de vânzare cu suprafeţe
- de până la 50 mp: -100 lei;
- între 50 mp şi 100 mp: - 200 lei;
- între 100 mp şi 200 mp: - 300 lei;
- peste 200 mp și mai mică sau egală cu 500 mp: - 400 lei .

- construcţii provizorii 51 lei / an
- structuri de vânzare cu suprafeţe
- de până la 50 mp: -101 lei;
- între 50 mp şi 100 mp: - 203 lei;
- între 100 mp şi 200 mp: - 304 lei;
- peste 200 mp și mai mică sau egală cu 500 mp: - 405 lei .
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înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,
actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,
datorează bugetului local al comunei, oraşului sau
municipiului, după caz, în a cărui rază administrativteritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru
eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa
aferentă activităţilor respective, în sumă de:
b) până la 8.000 lei, pentru o suprafaţă mai mare
de 500 mp,
Legea nr. 121/2002 și Ordinul nr
2348/1883/2005

Taxa timbru de arhitectură

- mai mare de 500 mp – 450 lei

- mai mare de 500 mp – 456 lei

0,05% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții

0,05% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții

CAPITOLUL V
Art. 8 Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Tip

Cota aprobată pentru anul 2018

Cota aprobată pentru anul 2019

Art. 477 alin (5) din Legea nr. 227/2015

Art. 477 alin (5) din Legea nr. 227/2015

Cota pentru stabilirea taxei pentru servicii de
reclamă şi publicitate

3%

3%

Calculul taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate se face potrivit art 477 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Art. 9 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:

Niveluri aprobate pt anul 2018
- lei/m2 sau fracţiune de m2 –

Niveluri aprobate pt anul 2019
- lei/m2 sau fracţiune de m2 –

art.478 alin.(2)din Legea nr.
227/2015

art.478 alin.(2)din Legea nr. 227/2015

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
24
economică
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru
18
reclamă şi publicitate
Calculul taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se face potrivit art 478 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

24
18

CAPITOLUL VI
Art. 10 IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Tip

Cota aprobată pentru anul 2018

Cota aprobată pentru anul 2019

art.481 alin.(2)din Legea nr. 227/2015

art.481 alin.(2)din Legea nr. 227/2015

2%

2%

a. Cota pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau
internaţională
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b. Cota pentru stabilirea impozitului pe spectacol în cazul oricărei altei manifestări
artistice decât cele enumerate la lit. a)

5%

5%

Calculul impozitului pe spectacole se face potrivit art 481 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

CAPITOLUL VII
art 11 TAXE SPECIALE (potrivit art 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)
(1) Taxele speciale pentru funcţionarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor:
Niveluri aprobate
Niveluri aprobate pt
pt anul 2018
anul 2019
-lei-lei1
Taxa specială pentru acte de identitate ( C.I. şi C.I.P.)
10
13
2
Taxa contravaloare C.I.
7
7
3
Taxa C.I.P.
1
1
4
Taxa pentru viza de reşedinţă
10
10
5
Taxa pentru căsătorie (sâmbăta sau duminica)
50
55
6
Taxa pentru schimbare numelui pe cale administrativă
50
55
7
Taxa pentru transcieri certificate naştere sau căsătorie
50
55
8
Taxa pentru eliberare dovezi căsătorie pentru străinătate
50
55
9
Taxa pentru eliberarea certificatelor de naştrere,căsătorie la cerere ( prima eliberare, furt, pierdere, deteriorare)
10
15
10 Taxa pentru eliberarea certificatului de deces în urma pierderii, furtului, deteriorării
10
15
11 Taxa furnizare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor
1 leu/persoana
1 leu/persoana
12 Taxa urgență furnizare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor
15
13 Taxa soluționare cerere depusă
10
*Se exceptează de la plata taxelor pentru actele de identitate persoanele prevăzute la art. 40 din OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români.

Nr Taxa specială
crt

(2) Taxa specială pentru funcționarea serviciului de voluntariat pt. situații de urgență

Nr Taxa specială
crt
1

Taxa pentru situații de urgență

Nivel aprobat pt anul 2018
-lei/an/familie-

Nivel aprobat pt anul 2019
-lei/an/familie-

12

12

CAPITOLUL VIII
Art. 12 ALTE TAXE LOCALE (potrivit art 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)
(1) TAXE PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC/COMERŢ STRADAL ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE DOMENIUL PUBLIC (potrivit art.486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015):
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Niveluri aprobate pt anul 2018

Niveluri aprobate pt anul 2019

Venituri din ocuparea temporară a domeniului public

x

x

1.

Taxă zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice

x

x

1.1.

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului stradal

2 lei/mp/zi

2 lei/mp/zi

1.2.

Pentru expunerea promoţională/depozitare pe locurile publice de materiale/produse
necesare desfăşurări activităţii de comerţ (standuri publicitare).

0,2 lei/mp/zi

0,2 lei/mp/zi

1.3.

Pentru comercializerea de produse specifice pe obiecte de mobilier stradal de tipul:
dozatoare, vitrine frigorifice, autovehicule, de tip comercial, precum şi aparate
standardizate, cu excepţia rulotelor de orice tip.

2,0 lei/mp/zi

2,0 lei/mp/zi

1.4.

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului stradal la sărbători religioase
şi sărbători populare sau alte manifestări culturale

2,0 lei/mp/zi

2,0 lei/mp/zi

1.5.

Pentru comercializarea de produse agricole de către deţinătorii de certificate
producător sau de către persoane juridice autorizate pe o perioadă de maxim 4 luni

1,5 lei/mp/zi

1,5 lei/mp/zi

1.6.

Pentru utilizarea temporară a locurilor publice la manifestări promoţionale pentru o
perioadă ce nu depăşeşte 30 zile

1,5 lei/mp/zi

1,5 lei/mp/zi

1.7.

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comercializării la festivaluri, târguri şi la
zilele oraşului „ZILELE HUEDINULUI “

5,0 lei/mp/zi

5,0 lei/mp/zi

1.8.

Pentru depozitarea abuzivă (fără acordul primăriei) pe domeniul public şi privat al
oraşului Huedin de material lemnos şi alte materiale

4,0 lei/mp/zi

4,0 lei/mp/zi

1.9.

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului stradal la evenimente
promoţionale, sportive şi culturale ( inclusiv parcuri distractive, spectacole de circ,
etc) pentru o perioadă ce nu depăşeşte 30 zile

1,0 lei/mp/zi

1,0 lei/mp/zi

1.10

Pentru efectuarea de comerţ stradal

13 lei/ zi

13 lei/ zi

Nr.
crt.

Specificaţie

2

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe
cale administrativă

3

Art. 486 alin. (5)
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale
sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale

Niveluri aprobate pt anul
2018
500

Niveluri aprobate pt anul
2019
507

30

30

CAPITOLUL IX
Art. 13 SANCŢIUNI (potrivit art 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)
Sancţiuni – niveluri aprobate pentru anul 2018 cf art. 493 din Legea nr. 227/2015
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
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Niveluri din L 227 / 2015
-indexate cu rata inflației de 1,34%Art. 486 alin. (4) din Legea nr. 227/2015
507 lei
Art. 486 alin. (5) din Legea nr. 227/2015
0-32 lei

Art. 493 alin. (3)
Art. 493 alin. (4)

Art. 493 alin. (5)

Art. 493 alin. (4^1)

Art. 493 alin. (3)
Art. 493 alin. (4)

Art. 493 alin. (5)

Art. 493 alin. (4^1)

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b), cu amendă de la 279 lei la 696 lei
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cele de la lit. b), cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei.
- Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.300 lei la 6.312 lei.
Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.

Sancţiuni – niveluri aprobate pentru anul 2019 cf art. 493 din Legea nr. 227/2015
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 71 lei la 283 lei, iar cele de la lit. b), cu amendă de la 283 lei la 705 lei
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă de la 329 lei la 1.599 lei.
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 284 lei la 1.131lei, iar cele de la lit. b), cu amendă de la 1.131 lei la 2.821 lei.
- Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.317 lei la 6.397 lei.
Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL X
Art. 14 BONIFICAŢII
Având în vedere că pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren şi a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili,
până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local ( conform art. 462 alin (2), art. 467
alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ), s-a aprobat menţinerea valorilor stabilite pentru anul 2018, astfel:
Prevederi din Legea nr. 227/2015
privind limitele bonificaţiei, care se
pot acorda:

Bonificaţia aprobată pentru
anul 2018

Bonificaţia aprobată pentru
anul 2019

În cazul impozitului pe clădiri datorat de
către contribuabili (art. 462 alin. (2) ):

persoane fizice: 0 – 10 %
persoane juridice: 0 – 10 %

10 %
5%

10 %
5%

În cazul impozitului pe teren datorat de către
contribuabili (art. 467 alin. (2) ):
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persoane fizice: 0 – 10 %
persoane juridice: 0 – 10 %

10 %
5%

10 %
5%

10 %
5%

10 %
5%

În cazul impozitului pe mijloacele de
transport datorat de către contribuabili (art.
472 alin. (2) ):

persoane fizice: 0 – 10 %
persoane juridice: 0 – 10 %

CAPITOLUL XI
Art. 15 ANULAREA CREANŢELOR RESTANTE
Pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice propun anularea creanţelor fiscale restante şi a accesoriilor aferente acestora (totalul creanţelor),
aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2018, în sume mai mici de 20 lei, potrivit art. 266 aliniatele (5), (6) și (7) Legii nr. 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL XII
Art. 16 Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, potrivit prevederilor art 162 din Legea nr 207/2015, privind Codul de procedură fiscală
Plafonul minim al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii
fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, după cum urmează:
Nivel 2018
lei

Aprobat pt 2019
lei

În cazul persoanelor juridice

5000

5000

În cazul persoanelor fizice

2000

2500

CAPITOLUL XIII

Art. 17 SCUTIRI ACORDATE DE CONSILIUL LOCAL
În baza prevederilor art. 456, alin. (2), lit. j) şi ale art. 464, alin. (2), lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, luptătorii pentru victoria Revoluţiei din
decembrie 1989, Consiliul local poate acorda scutirea sau reducerea impozitului pentru:
-clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri, aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora;
-terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri, aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora.
În anul 2018, luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 au beneficiat de scutire de la plata impozitului pentru clădirea de domiciliu şi
terenul aferent, în temeiul HCL 132 /20.12.2016.
Pentru anul 2019, se aprobă menţinerea scutirii impozitului pentru clădirea de domiciliu şi terenul aferent, aflate în proprietatea sau coproprietatea
luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ( cf. HCL 132 /20.12.2016).
CAPITOLUL XIV

Art. 18 TAXE JUDICIARE DE TIMBRU

III. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2
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1)

Extras din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „Art. 50. – (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se actualizează anual
cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.;”
2) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
………………………………………………………………………………
b) taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege;
………………………………………………………………………………
(11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) … se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice.”

NIVELURILE
ACTUALIZATE1/AJUSTATE2
Extras din norma juridică
PENTRU ANUL 2018
- lei Art. 3. – (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:
a) până la valoarea de ……1) lei – 8%, dar nu mai puțin de …..2) lei;
5001) … 202)
b) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 7% pentru ce depășește ……4) lei;
5011) … 5.0002) … 403) … 5004)
1
2
3
4
c) între …… ) lei și …… ) lei - …… ) lei + 5% pentru ce depășește …… ) lei;
5.0011) … 25.0002) … 3553) … 5.0004)
1
2
3
4
d) între …… ) lei și …… ) lei - …… ) lei + 3% pentru ce depășește …… ) lei;
25.0011) … 50.0002) … 1.3553) … 25.0004)
1
2
3
4
e) între …… ) lei și …… ) lei - …… ) lei + 2% pentru ce depășește …… ) lei;
50.0011) … 250.0002) … 2.1053) … 50.0004)
1
2
3
f) peste …… ) lei - …… ) lei + 1% pentru ce depășește …… ) lei.
250.0001) … 6.1052) … 250.0003)
Art. 5. – (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:
b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui
50
coproprietar …… lei pentru fiecare coproprietar;
Art. 6. – (1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale
prevăzute de titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare
501) … 2.0002) … 2003) … 2.0004)
Cod de procedură civilă, se taxează cu ……1) lei, dacă valoarea cererii nu depășește
……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a căror valoare depășește ……4) lei.
(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul
200
de procedură civilă, se taxează cu …… lei.
(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate
potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură
100
civilă, se taxează cu …… lei.
(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială, când sunt neevaluabile în
bani, se taxează cu 201) lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanță președințială
201) … 502) … 2.0003) … 2004) …2.0005)
este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 502) lei, dacă valoarea acesteia nu
depășește 2.0003) lei, și cu 2004) lei, dacă valoarea ei depășește 2.0005) lei.
Art. 7. – Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale
100
aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice se taxează cu …… lei.
Art. 8. – (1) Se taxează cu …… lei următoarele acțiuni și cereri introduse la instanțele
100
judecătorești:
(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este accesorie
acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic
501) … 5.0002) … 3003) … 5.0004)
patrimonial se taxează cu 501) lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.0002) lei, și cu
3003) lei, pentru cererile a căror valoare depășește 5.0004) lei.
Art. 9. – Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:
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NIVELURILE APROBATE
PENTRU ANUL 2019
- lei -

5001) … 202)
5011) … 5.0002) … 403) … 5004)
5.0011) … 25.0002) … 3553) … 5.0004)
25.0011) … 50.0002) … 1.3553) … 25.0004)
50.0011) … 250.0002) … 2.1053) … 50.0004)
250.0001) … 6.1052) … 250.0003)
50

501) … 2.0002) … 2003) … 2.0004)

200
100

201) … 502) … 2.0003) … 2004) …2.0005)

100
100
501) … 5.0002) … 3003) … 5.0004)

a) cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant la proces – pentru care
100
100
se solicită recuzarea - …… lei;
b) cereri de strămutare în materie civilă - …… lei;
100
100
c) cereri de repunere în termen - …… lei;
20
20
d) cereri de perimare - …… lei;
20
20
e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile
20
20
judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - …… lei
f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată,
20
20
formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - …… lei;
h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute - …… lei;
50
50
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când
0,20
0,20
sunt efectuate de către instanță - …… lei/pagină;
j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare
1
1
exemplar de copie - …… leu/pagină;
k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situații
rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva
1
1
acestora - …… leu/pagină;
l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile
judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu …… lei pentru fiecare
5
5
exemplar de copie.
Art. 10. – (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:
a) cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu - …… lei;
20
20
b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - …… lei.
50
50
(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a
căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai
mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși
1.0001) … 100 1)
1.0001) … 100 1)
1
suma de …… ) lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării
silite nu este evaluabil în bani, contestația la executare se taxează cu ……2) lei.
(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu ……1) lei,
dacă valoarea cererii nu depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a căror
501) … 5.0002) … 3003) … 5.0004)
501) … 5.0002) … 3003) … 5.0004)
valoare depășește ……4) lei.
Art. 11. – (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:
a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să
consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere 20
20
…… lei;
b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - …… lei; când cererile au ca obiect
1001) … 1.0002)
1001) … 1.0002)
instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor se taxează cu …… lei;
c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii de
20
20
soluționare a contestației - …… lei.
Art. 12. – Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:
a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului
300
300
acestora - …… lei;
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b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute în
Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum și
200
200
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei;
c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop lucrativ,
fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pentru
100
100
modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei.
Art. 13. – Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează:
a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru constatarea
încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a
sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea oricăror măsuri în scopul
100
100
prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori
pentru restabilirea dreptului atins - …… lei;
b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute
din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile
100
100
patrimoniale ale inventatorului - …… lei;
c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene și
300
300
modele industriale - …… lei.
Art. 14. – (1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele
judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările
și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul
instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu
200
200
modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea
financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu
modificările și completările ulterioare, se taxează cu …… lei.
(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări în
100
100
registrul comerțului se taxează cu …… lei.
Art. 15. – Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:
a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în
200
200
continuare Codul civil - …… lei;
b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din Codul civil
100
100
- …… lei;
c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil 50
50
…… lei;
d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației
50
50
compensatorii - …… lei;
e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect
stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției
părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor
20
20
persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei - ……
lei fiecare cerere;
f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - …… lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii, de
20
20
taxă de timbru.
Art. 16. – În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități
administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează:
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a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins,
precum și pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a oricărui altui înscris 50
50
…… lei;
b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite
300
300
printr-un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de …… lei.
Art. 17. – Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum urmează:
a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau,
după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost
100
100
soluționate conflictele de competență dintre notarii publici - …… lei;
b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act
20
20
notarial - …… lei.
Art. 18. – Se taxează cu …… lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr.
20
20
188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare:
Art. 19. – În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de
constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii
20
20
pronunțate se taxează cu …… lei.
Art. 20. – Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuție
50
50
fondul dreptului, se taxează cu …… lei.
Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte
20
20
și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu …… lei.
Art. 22. – Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:
a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi
10
10
utilizate în străinătate - …… lei pentru fiecare înscris ori copie;
b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - …… lei;
300
300
c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic și a
experienței dobândite în România, în vederea admiterii și practicării acesteia în celelalte
state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European; pentru
atestarea calificării de traducător și interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în
100
100
statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în
Confederația Elvețiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic judiciar în vederea
exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic
European ori în Confederația Elvețiană - …… lei;
d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale
de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr.
100
100
200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile
reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare - …… lei.
Art. 23. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din:
a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima
20
20
instanță, dar nu mai puțin de …… lei;
b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, dar
20
20
nu mai puțin de …… lei.
Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu …… lei dacă se
invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din
100
100
Codul de procedură civilă.
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(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept
material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa
datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de ……1) lei; în aceeași ipoteză, pentru
cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu ……) lei.
Art. 25. – (1) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:
(2) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului
împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:
(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii se
timbrează, în toate situațiile, cu …… lei.
Art. 26. – (1) Pentru formularea contestației în anulare se datorează taxa de …… lei.
(2) Cererea de revizuire se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat.
(3) Acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu ........ lei pentru fiecare motiv
invocat. Recursul împotriva hotărârii pronunţate în acţiunea în anulare se timbrează
potrivit art. 24, care se aplică în mod corespunzător
Art. 27. – Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de
plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu …… lei.
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1001) … 1002)

1001) … 1002)

20

20

50

50

100

100

100
100

100
100

100

100

20

20

