
                     
                  - CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG –

           O      Orasul FIERBINTI TARG, Judeţul IALOMITA
           tel:0243/280038 ; Tel/ Fax : 0243/280005

             
                                                                                                          -PROIECT-

                                                          HOTARARE
privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021

         Consiliul local al orasului Fierbinti-Targ, judet Ialomita,

         Intrunit in sedinta ordinara din data de 21.12.2020,

         Avind in vedere:

 Referatul de aprobare al Primarului orasului Fierbinti –Targ nr.7027/17.11.2020;
 -Raportul  de  specialite  al  compartimentului  de  resort  din  cadrul
aparatului  de  specialitate  al  primarului  orasului  Fierbinti-Targ  nr.
7028/17.11.2020;

 -prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codui Fiscal - Titlul IX (art.456 alin.2; art.457
alin.1;  art.458  alin.2;  art.460  alin.10;  art.462  alin.2;  art.464  alin.2;  art.465  alin.9;
art.467 alin.2; art.470 alin.2 pet.II; art.470 alin.3; art.470 alin.8 pet.4; art.472 alin.2;
art.474 alin.1,  alin.4,  alin.10,  alin.14,  alin.15,  alin.16 ;  art.475 alin.1,  alin.2,  alin.3,
alin.4;  art.476  alin.2;  art.477  alin.5;  art.478  alin.2;  art.481  alin.2  ;  art.484  alin.1;
art.485 alin.1; art.486 alin.1, alin.4, alin.5; art.487; art.489 alin.4, alin.5, alin.6), art.
491 cu modificarile si completarile ulterioare;

 -prevederile art. 16 alin.(2), art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, actualizata;

 -prevederile  art.  87  alin.3,  art.139  alin.3  lit.c,  din  OUG nr.57/2019 privind  Codul
administrativ;

 -prevederile din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si
completarile ulterioare;

 -prevederile  din   Ordonanta de Urgenta  nr.  80 din 26 iunie  2013 privind taxele
judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare;

 -prevederile Ordonantei  nr. 99 din 29 august 2000, privind comercializarea produselor
şi serviciilor de piaţă, cu modificarile si completarile ulterioare;

 OUG  80/2013  privind  taxele  judiciare  de  timbru,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare ;

 Rata de inflatie de 3,8% comunicata prin adresa nr. 128/14.01.2020 de catre Institutul
National de Statistica ;

            Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la
bază dreptul de a institui și de a  percepe  impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de
resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități;

           Tinând seama de necesităţile  veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2021,
în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile
locale specifice zonei, pe de altă parte,

          In temeiul prevederilor art. 129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.c, art. 139 alin.3 lit.c, art.
196 alin.1 lit.a, art.199 alin.1, alin.2, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative;

              Consiliul Local al orasului Fierbinti-Targ 

                                                      H O T A R A S T E :
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Art.l (1) Se stabilesc impozitele şi taxele locale de competenta Consiliului Local al orasului
Fierbinti –Targ  pentru anul 2021, conform  anexei nr.1 la prezenta hotarare, care cuprinde
nivelurile  stabilite  in  sume fixe,  valorile  impozabile,  impozitele  si  taxele  locale,  alte  taxe
asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2021.
                      (2)Pentru anul 2021, nivelul impozitelor si taxelor locale precum si a celor
speciale  se  indexeaza  cu  rata  inflației  de  3,8% aferenta  anului  2019,  noul  cuantum fiind
stabilit in conformitate cu anexele nr.1-3 la prezenta hotarare. 

Art.2  (1)  Pentru cladirile  rezidentiale  si  cladirile-anexa,  aflate  in  proprietatea  persoanelor
fizice,  impozitul  pe  cladiri  se  calculeaza  prin  aplicarea  cotei  de  0,08%  asupra  valorii
impozabile a cladirii.
            (2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul
pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea  rezultata  dintr-un  raport  de  evaluare  intocmit  de  un  evaluator  autorizat  in
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5
ani anteriori anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in
cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
          (3) In cazul in care valoarea cladirii nerezidentiale ,nu poate fi calculata conform alin.2,
impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate 
conform art. 457.din Legea 227/2015.

Art. 3   Cota de impozitare pentru persoanele fizice, care se aplica la valoarea impozabila a
cladirii se va ajusta in functie de rangul localitatii (III) si zonei in care este amplasata cladirea,
cu coeficientii de corectie corespunzator zonei, astfel:
Zona A – 2,30
Zona B – 2,20
Zona C – 2,10
Zona D – 2,00.

Art. 4   Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia după
cum urmează: 
    a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a
anului fiscal de referinţă;
    b)  cu  30%, pentru clădirea  care  are  o vechime  cuprinsă  între  50 de  ani  şi  100 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
d) cu 10%, pentru clădirea  care  are  o vechime cuprinsă între  30 de ani  şi  50 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

Art. 5  (1)  În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de
vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a
fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor.
           (2) Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de
intervenţie  la  structura  de  rezistenţă  a  clădirii,  pentru  asigurarea  cerinţei  fundamentale  de
rezistenţă  mecanică  şi  stabilitate,  prin  acţiuni  de  reconstruire,  consolidare,  modernizare,
modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe
întreaga  durată  de  exploatare  a  clădirii,  a  celorlalte  cerinţe  fundamentale  aplicabile
construcţiilor,  conform  legii,  vizând,  în  principal,  creşterea  performanţei  energetice  şi  a
calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. 
          (3)Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de
renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data
începerii executării lucrărilor.

Art.6  (1)  Pentru  cladirile  rezidentiale  aflate  in  proprietatea  sau  detinute  de  persoanele
juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,08 % asupra valorii
impozabile a cladirii.
          (2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe cladiri  se calculeaza prin aplicarea  cotei de 1 % asupra valorii
impozabile a cladirii.

2



Art.7 (1) La stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în
proprietatea  persoanelor  juridice  este  valoarea  de  la  31  decembrie  a  anului  anterior  celui
pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
    a)  ultima  valoare  impozabilă  înregistrată  în  evidenţele  organului  fiscal;
    b)  valoarea  rezultată  dintr-un  raport  de  evaluare  întocmit  de  un  evaluator  autorizat  în
conformitate  cu  standardele  de  evaluare  a  bunurilor  aflate  în  vigoare  la  data  evaluării;
    c)  valoarea finală  a lucrărilor  de construcţii,  în cazul  clădirilor  noi,  construite în cursul
anului fiscal anterior;
e) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în
cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
 e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea
rezultată  dintr-un raport  de evaluare întocmit  de un evaluator  autorizat  în conformitate  cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea
proprietarului  clădirii  şi  comunicată  concesionarului,  locatarului,  titularului  dreptului  de
administrare sau de folosinţă, după caz.
    (2) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani, pe baza unui raport de
evaluare  a  clădirii  întocmit  de  un  evaluator  autorizat,  în  conformitate  cu  standardele  de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local pana la primul
termen de plata din anul de referinta .
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care
a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.
    (4) 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%.
    (5)  În  cazul  în  care  proprietarul  clădirii  pentru  care  se  datorează  taxa  pe  clădiri  nu  a
actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă
faţă  de  cea  stabilită  conform  art.7  alin.  (1)  sau  (2),  după  caz,  va  fi  datorată  de
proprietarul clădirii.

Art. 8 (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul se calculează prin însumarea:

a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 din
Codul fiscal;
b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin
declaraţie pe propria răspundere, şi cu condiţia ca cheltuielile cu utilităţile să nu fie în-
registrate  în  sarcina  persoanei  care  desfăşoară  activitatea  economică,  prin  aplicarea
cotei stabilite conform art. 458 asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457, fără
a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la  art. 458 alin.
(1) din Codul fiscal.

(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 din Codul
fiscal.
(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;din Codul fiscal.
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 din Codul fiscal 

Art.9.   (1) Consiliul local Fierbinti-Targ hotaraste sa acorde  scutirea impozitului/taxei pe
cladiri datorate pentru urmatoarele cladiri, astfel:

a) clădirile  care,  potrivit  legii,  sunt  clasate  ca  monumente  istorice,  de  arhitectură  sau
arheologice, muzee ori case memoriale;

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

c) clădirile  utilizate  pentru  furnizarea  de  servicii  sociale  de  către  organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop
lucrativ;

e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile  preluate  în  mod  abuziv  în  perioada  6  martie  1945-22  decembrie  1989,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  pentru  perioada  pentru  care
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
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f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase
din România,  republicată,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  pentru perioada
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

g) clădirile restituite potrivit  art.  1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
83/1999  privind  restituirea  unor  bunuri  imobile  care  au  aparţinut  comunităţilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

h) clădirea  nouă  cu  destinaţie  de  locuinţă,  realizată  în  condiţiile  Legii  locuinţei  nr.
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu
destinaţie  de  locuinţă,  realizată  pe  bază  de  credite,  în  conformitate  cu  Ordonanţa
Guvernului  nr.  19/1994 privind stimularea investiţiilor  pentru realizarea unor lucrări
publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea
de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;

i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu
1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004,
cu modificările şi completările ulterioare;

k) clădirile  aflate  în  proprietatea  operatorilor  economici,  în  condiţiile  elaborării  unor
scheme  de  ajutor  de  stat/de  minimis  având  un  obiectiv  prevăzut  de  legislaţia  în
domeniul ajutorului de stat, conform procedurii prevazute de lege;   

(2) Se acorda  reducerea cu 50% a impozitului/taxei  pe cladiri datorate  pentru clădirea
folosită  ca domiciliu,  aflată  în proprietatea  sau coproprietatea  persoanelor  fizice  ale  căror
venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din
indemnizaţie de şomaj sau ajutor social, conform criteriilor si procedurilor prevazute in anexa
2 la prezenta.
(3) Reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (1) se aplică începând cu
data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
(4)In  vederea  stabilirii  impozitelor  si  taxelor  locale  pentru  anul  fiscal  2021,  reducerile
prevazute la alin.(2) se aplică începând cu data de 1 ianuarie  2021 persoanelor care deţin
documente justificative de proprietate emise până la data de 31 decembrie 2020 şi care depun
documentatia de reducere la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale,
până la data de 31 martie 2021 inclusiv, coform anexei 2 la prezenta;
 (5) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate
pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în
cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor
celui în care este îndeplinită această condiţie.
(6)Pentru clădirile nou-construite,  data dobândirii  clădirii  se consideră după cum urmează:
    a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia
de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la
data terminării efective a lucrărilor;
    b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data
din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de
lege;
    c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut
în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei,
în  condiţiile  legii,  la  data  expirării  acestui  termen  şi  numai  pentru  suprafaţa  construită
desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş.
Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia
de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în
raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.
    (7)  Declararea  clădirilor  în  vederea  impunerii  şi  înscrierea  acestora  în  evidenţele
autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care
deţin  în  proprietate  aceste  imobile,  chiar  dacă  ele  au  fost  executate  fără  autorizaţie  de
construire.

Art.10. Consiliul local Fierbinti-Targ hotaraste sa acorde scutirea impozitului/taxei pe teren
datorate pentru urmatoarele terenuri, astfel:
a) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea
de interes public;
b) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 94/2000, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare,  pe durata
pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
c) terenul  aferent  cladirilor  restituite  potrivit  art.  1  alin.  (5)  din  Ordonanta  de  urgenta  a
Guvernului nr. 83/1999, republicata, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea
de interes public;
d) terenurile  utilizate  pentru  furnizarea  de  servicii  sociale  de  catre  organizatii
neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
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e) terenurile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie
a anului in care s-a produs evenimentul;
f) terenul  aferent  cladirii  de domiciliu  aflat  in  proprietatea  sau coproprietatea  persoanelor
prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art.4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare;
g) suprafetele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata a efectuarii
cercetarilor.
h)terenurile  utilizate  de organizaţii  nonprofit  folosite  exclusiv pentru activităţile  fără  scop
lucrativ;

 Art.11. Se acorda reducerea cu 50% a  impozitului/taxei  pe teren,  pentru terenul aferent
locuintei de domiciliu, aflat in proprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici
decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau
ajutor social, in cuantumul si in conditiile prevazute in anexa nr.2 la prezenta.

Art.12.(1)  Orice  persoană  care  are  în  proprietate  un  mijloc  de  transport  care  trebuie
înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport.
 (2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport
este  înmatriculat  sau  înregistrat  în  România.
 (3) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-
teritoriale  unde  persoana  îşi  are  domiciliul,  sediul  sau  punctul  de  lucru,  după  caz.
 (4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

Art.13. In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

Art.14.  Nu  se  datorează  impozitul  pe  mijloacele  de  transport  pentru:
    a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război,
văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
   b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap
grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în
proprietatea  sau  coproprietatea  reprezentanţilor  legali  ai  minorilor  cu  handicap  grav  sau
accentuat  şi  ai  minorilor  încadraţi  în  gradul  I  de  invaliditate,  pentru  un singur  mijloc  de
transport, la alegerea contribuabilului;
  c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la
art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
  d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la
art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările
ulterioare,  pentru  un  singur  mijloc  de  transport,  la  alegerea  contribuabilului;    
  e) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
  f)  mijloacele  de  transport  ale  persoanelor  juridice,  care  sunt  utilizate  pentru  servicii  de
transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în
afara  unei  localităţi,  dacă  tariful  de  transport  este  stabilit  în  condiţii  de  transport  public;
    g)vehiculele  istorice  definite  conform  prevederilor  legale  în  vigoare;
    h)  mijloacele  de  transport  folosite  exclusiv  pentru  transportul  stupilor  în  pastoral;
    i)  mijloacele  de  transport  folosite  exclusiv  pentru  intervenţii  în  situaţii  de  urgenţă;
    j) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea
Ministerului  Educaţiei  şi  Cercetării  Ştiinţifice  sau  a  Ministerului  Tineretului  şi  Sportului;
    k) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii,
cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine
acţiuni  cu  caracter  umanitar,  social  şi  cultural;
    l) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de
servicii  sociale  în  unităţi  specializate  care  asigură  găzduire,  îngrijire  socială  şi  medicală,
asistenţă,  ocrotire,  activităţi  de  recuperare,  reabilitare  şi  reinserţie  socială  pentru  copil,
familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în
dificultate, în condiţiile legii;
    m) autovehiculele acţionate electric;
    n)  autovehiculele  second-hand înregistrate  ca stoc de marfă  şi  care nu sunt  utilizate  în
folosul  propriu  al  operatorului  economic,  comerciant  auto  sau  societate  de  leasing;
    o) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale.
e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor
fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei; 

   Art.15.  Se  aproba  scutirea  de  la  plata  impozitului  pe  mijloacele  de  transport  agricole
utilizate efectiv în domeniul agricol.Scutirea se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care persoana depune documentele justificative.
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Art.16. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri sau a impozitului asupra
mijloacelor de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabilii  persoane fizice si
juridice, pana la data de 31 martie inclusiv ,a anului respectiv,  se acorda o bonificatie de
10%.

Art.17.  (1  )Cota  taxei  pentru  servicii  de  reclama  si  publicitate  este  de  3%  la  valoarea
serviciilor de reclama si publicitate.
            (2) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care
urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea
adăugată.
            (3) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până
la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii
de reclamă şi publicitate.

Art.18. Cota de impozit in cazul impozitului pe spectacole este de:
a) 2%, in cazul unui spectacol de teatru,  balet,  opera, opereta,  concert  filarmonic sau alta
manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competitie sportiva interna sau internationala;
b) 5% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a)..
c) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

Art.19. (1) Se acorda scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor si
autorizatiilor, pentru:
a) lucrari  de  intretinere,  reparare,  conservare,  consolidare,  restaurare,  punere  in  valoare  a
monumentelor  istorice  astfel  cum sunt  definite  in  Legea  nr.  422/2001  privind  protejarea
monumentelor  istorice,  republicata,  cu  modificarile  ulterioare,  datorate  de  proprietarii
persoane fizice care realizeaza, integral aceste lucrari pe cheltuiala proprie;
b) lucrari  destinate  pastrarii  integritatii  fizice  si  a  cadrului  construit  sau  natural  al
monumentelor istorice definite in Legea nr. 422/2001, republicata, cu modificarile ulterioare,
finantate  de  proprietarii  imobilelor  din  zona  de  protectie  a  monumentelor  istorice,  in
concordanta cu reglementarile cuprinse in documentatiile de urbanism intocmite potrivit legii;
c) lucrari executate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri  pentru
reducerea  riscului  seismic  al  constructiilor  existente,  republicata,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;
d) lucrari executate in zone de regenerare urbana, delimitate in conditiile Legii nr. 350/2001
privind  amenajarea  teritoriului  si  urbanismul,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,
lucrari  in  care  se  desfasoara  operatiuni  de  regenerare  urbana  coordonate  de  administratia
locala, in perioada derularii operatiunilor respective.
(1) Reducerea taxei pentru eiiberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, pentru lucrari de
intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor
istorice  astfel  cum sunt  definite  in  Legea  nr.  422/2001  privind  protejarea  monumentelor
istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorata de proprietarii persoane fizice care
realizeaza  partial  aceste  lucrari  pe  cheltuiala  proprie,  se  acorda  in  functie  de  cota  de
participare la lucrarile pentru care se datoreaza taxa prevazuta in prezentul aliniat.
(2)

Art. 20 . (1) Pentru determinarea impozitului si taxei pe clădiri, impozitului si taxei pe  teren,
a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice,  in anul 2021 se
aplica  urmatoarea  delimitare  a  zonelor,  in  orasul  Fierbinti-Targ,  unitate  de  rang  III
corespunzator oraselor:

Sunt stabilite (4)patru zone, incadrate astfel :
1.Zona A : pe  DJ 101 C, de la familia Popescu  Epicuta , pina la Policlinica si fostul
Spital Fierbinti-Targ.
2.Zona  B :  pe  DJ  101  C  de  la  Policlinica  pina  la  limita   de  hotar  cu  localitatea
Gradistea ; de la familia Popescu pina la limita de hotar cu  localitatea Dridu ; de la
fam. Alexe pina la limita de hotar cu localitatea Maia ;
3. Zona C : cuprinde restul imobilelor din zona Fierbinti-Targ ;
4. Zona D ; cuprinde restul orasului Fierbinti-Targ.

                (2)  Pentru determinarea  impozitului si taxei pe  teren  in cazul persoanelor juridice
in anul 2021 se aplica aceiasi delimitarea a zonelor prevazuta la alin.1.
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Art.  21. - Impozitul  anual  pe  clădiri,  impozitul  pe  teren  ,taxa  pentru  afisajul  in  scop de
reclama si publicitate,impozitul pe mijloacul de transport ,datorat de contribuabili persoane
fizice şi  juridice în valoare de  până la 50 lei  inclusiv se plăteşte  integral  până la primul
termen de plată, respectiv 31.03.2021

Art. 22. – Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele  de transport,
taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate ,se plătesc anual în două rate egale până
la 31 martie şi respectiv la 30 septembrie inclusiv.

Art.23. - (1)Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni
din  perioada  de  valabilitate  a  contractului  prin  care  se  transmite  dreptul  de  concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă.
(3) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere,
administrare ori folosinţă.

Art.24.- Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum
de 500 lei şi se face venit la bugetul local.

Art.25.- Se acorda  scutiri de la plata taxelor pentru utilizarea temporara a locurilor publice
următoarelor persoane fizice sau juridice:

    a)  veteranii  de  război,  văduvele  de  război  şi  văduvele  nerecăsătorite  ale  veteranilor  de
război;
    b)  persoanele  fizice  prevăzute  la  art.  1  din  Decretul-lege  nr.  118/1990,  republicat,  cu
modificările şi completările ulterioare;
    c)instituţiile  sau unităţile  care funcţionează  sub coordonarea  Ministerului  Educaţiei  şi
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite
pentru activităţi economice;
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine,
dezvolta  şi  ajuta  instituţii  de cultură naţională,  precum şi  de a susţine  acţiuni  cu caracter
umanitar, social şi cultural;
e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de
recuperare,  reabilitare  şi  reinserţie  socială  pentru  copil,  familie,  persoane  cu  handicap,
persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.
Art. 26 Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice
si juridice, precum si pentru promovarea turistica a localitatii, consiliile locale pot adopta taxe
speciale, urmand ca si acestea sa fie indexate potrivit prezentei hotarari, ţinând cont de rata
inflaţiei pentru anul fiscal anterior, respectiv 3,8% pentru anul fiscal 2019.
Art.27.  –  Lista  taxelor  zilnice  pentru  utilizarea  temporara  a  locurilor  publice  aplicabile
incepind cu anul 2021 sunt prevazute in anexa nr.3 ,la prezenta.
Art.28 – Pentru persoanele fizice si juridice se aproba anularea creantelor fiscale restante
aflate in sold la data de 31.12.2020 in sume mai mici sau egale cu 40 lei. Plafonul se aplica
totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori, conform art.266 alin.6 din Codul
de procedura fiscala, aprobat prin Legea 207/2015 ,cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art.29. – Nivelul taxelor judiciare de timbru este cel prevazut in OUG 80/2013 privind taxele
judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 30. - Anexele nr. 1- 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.31.  (1) Prezenta  hotărâre  se  comunică  Prefectului  judeţului  Ialomiţa,  în  vederea
exercitării  controlului  cu  privire  la  legalitate  şi  se  aduce  la  cunoştinţă  publică  prin  grija
secretarului orasului Fierbinti-Targ.

   (2) Aducerea  la  cunoştinţa  publică  se  face  prin  afişare  la  sediul  autorităţii
administraţiei  publice  locale,  prin  publicare  pe  site-ul  Primariei  orasului  Fierbinti-Targ:
www.primariafierbinti.ro .
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Art. 32 Compartiment impozite si taxe, precum si aparatul de specialitate al primarului vor
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRIMAR                                                                                Avizeaza,
IUSEIN IUKSEL                                                      Secretar general al UAT,
                                                                                          Matei Cristina 

Nr.34
Din 17.11.2020
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                  - CONSILIUL LOCAL FIERBINTI TARG –
           O      Orasul FIERBINTI TARG, Judeţul IALOMITA

           tel:0243/280038 ; Tel/ Fax : 0243/280005
              e-mail: primariafierbinti@yahoo.com

H O T A R I R E
privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018

         Consiliul local al orasului Fierbinti-Targ, judet Ialomita:
         Avind in vedere:

 -Expunerea de motive a Primarului orasului Fierbinti –Targ nr.7811/28.11.2017;
 -Raportul de specialite al administratorului public nr.7812/28.11.2017;

 -prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codui Fiscal - Titlul IX (art.456 alin.2; art.457
alin.1;  art.458  alin.2;  art.460  alin.10;  art.462  alin.2;  art.464  alin.2;  art.465  alin.9;
art.467 alin.2; art.470 alin.2 pet.II; art.470 alin.3; art.470 alin.8 pet.4; art.472 alin.2;
art.474 alin.1,  alin.4,  alin.10,  alin.14,  alin.15,  alin.16 ;  art.475 alin.1,  alin.2,  alin.3,
alin.4;  art.476  alin.2;  art.477  alin.5;  art.478  alin.2;  art.481  alin.2  ;  art.484  alin.1;
art.485 alin.1;  art.486 alin.1,  alin.4,  alin.5;  art.487;  art.489 alin.4,  alin.5,  alin.6),cu
modificarile si completarile ulterioare;

 -prevederile art.  16 a!in.(2),art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele  publice
locale, actualizata;

 -prevederile art. 27, art. 36 alin. 1, alin.2 lit. (b) si alin.4 lit. (c) din Legea nr. 215/2001
a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

 -prevederile din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si
completarile ulterioare;

 -prevederile  din   Ordonanta de Urgenta  nr.  80 din 26 iunie  2013 privind taxele
judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare;

 -prevederile Ordonantei  nr. 99 din 29 august 2000, privind comercializarea produselor
şi serviciilor de piaţă, cu modificarile si completarile ulterioare;

 Prevederile art. 20 din  Legea-  Cadru  nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizării  cu
modificarile si completarile ulterioare;

 OUG  80/2013  privind  taxele  judiciare  de  timbru,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare ;

 Avizul nr. 8045 din 05  .12.2017 al Comisiei de buget-finante;
Tinând seama de necesităţile  veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2018

în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile
locale specifice zonei, pe de altă parte.

            In temeiul art. 45 alin.2 lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.l.- Se stabilesc impozitele şi taxele locale din competenta Consiliului Local al  orasului
Fierbinti –Targ  pentru anul 2018, conform anexa nr.1 la prezenta, care cuprinde nivelurile
stabilite  in  sume fixe,  valorile  impozabile,  impozitele  si  taxele  locale,  alte  taxe  asimilate
acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2018.
Art.2.-Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a
cladirii.
           Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe
cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii care poate fi:
f) valoarea  rezultata  dintr-un  raport  de  evaluare  intocmit  de  un  evaluator  autorizat  in
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ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
g) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5
ani anteriori anului de referinta;
h) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in
cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
           In cazul in care valoarea cladirii nerezidentiale ,nu poate fi calculata conform alin.2, 
impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate 
conform art. 457.din Legea 227/2015.
Art. 3. - Cota de impozitare pentru persoanele fizice, care se aplica la valoarea impozabila a
cladirii se va ajusta in functie de rangul localitatii (III) si zonei in care este amplasata cladirea,
cu coeficientii de corectie corespunzator zonei, astfel:
Zona A – 2,30
Zona B – 2,20
Zona C – 2,10
Zona D – 2,00.
Art. 4. - Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia după
cum urmează: 
    a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a
anului fiscal de referinţă;
    b)  cu  30%, pentru clădirea  care  are  o vechime  cuprinsă  între  50 de  ani  şi  100 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
    d) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv,
la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
Art. 5 -   În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de
vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a
fost  efectuată  recepţia  la  terminarea  lucrărilor.  Renovarea  majoră  reprezintă  acţiunea
complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii,
pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de
reconstruire, consolidare,  modernizare,  modificare sau extindere,  precum şi, după caz,  alte
lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte
cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor,  conform legii,  vizând, în principal,  creşterea
performanţei  energetice  şi  a  calităţii  arhitectural-ambientale  şi  funcţionale  a  clădirii.  Anul
terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră,
valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării
lucrărilor.
Art.6.-(1)Pentru  cladirile  rezidentiale  aflate  in  proprietatea  sau  detinute  de  persoanele
juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,08 % asupra valorii
impozabile a cladirii.
          (2)Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe cladiri  se calculeaza prin aplicarea  cotei de 1 % asupra valorii
impozabile a cladirii.
Art.7- (1)La stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în
proprietatea  persoanelor  juridice  este  valoarea  de  la  31  decembrie  a  anului  anterior  celui
pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
    a)  ultima  valoare  impozabilă  înregistrată  în  evidenţele  organului  fiscal;
    b)  valoarea  rezultată  dintr-un  raport  de  evaluare  întocmit  de  un  evaluator  autorizat  în
conformitate  cu  standardele  de  evaluare  a  bunurilor  aflate  în  vigoare  la  data  evaluării;
    c)  valoarea finală  a lucrărilor  de construcţii,  în cazul  clădirilor  noi,  construite în cursul
anului fiscal anterior;
i) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în
cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
 e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea
rezultată  dintr-un raport  de evaluare întocmit  de un evaluator  autorizat  în conformitate  cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea
proprietarului  clădirii  şi  comunicată  concesionarului,  locatarului,  titularului  dreptului  de
administrare sau de folosinţă, după caz.
    (2) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani, pe baza unui raport de
evaluare  a  clădirii  întocmit  de  un  evaluator  autorizat,  în  conformitate  cu  standardele  de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care
a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.
    (4) 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%.
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    (5)  În  cazul  în  care  proprietarul  clădirii  pentru  care  se  datorează  taxa  pe  clădiri  nu  a
actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă
faţă  de  cea  stabilită  conform  art.7  alin.  (1)  sau  (2),  după  caz,  va  fi  datorată  de
proprietarul clădirii.

Art.8.- (1)Se  acorda  scutirea  impozitului/taxei  pe  cladiri datorate  pentru  urmatoarele
cladiri, astfel:

l) clădirile  care,  potrivit  legii,  sunt  clasate  ca  monumente  istorice,  de  arhitectură  sau
arheologice, muzee ori case memoriale;

m) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice,
amplasate  în  zone  de  protecţie  ale  monumentelor  istorice  şi  în  zonele  construite
protejate;

n) clădirile  utilizate  pentru  furnizarea  de  servicii  sociale  de  către  organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

o) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop
lucrativ;

p) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile  preluate  în  mod  abuziv  în  perioada  6  martie  1945-22  decembrie  1989,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  pentru  perioada  pentru  care
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

q) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase
din România,  republicată,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  pentru perioada
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

r) clădirile restituite potrivit  art.  1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
83/1999  privind  restituirea  unor  bunuri  imobile  care  au  aparţinut  comunităţilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

s) clădirea  nouă  cu  destinaţie  de  locuinţă,  realizată  în  condiţiile  Legii  locuinţei  nr.
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu
destinaţie  de  locuinţă,  realizată  pe  bază  de  credite,  în  conformitate  cu  Ordonanţa
Guvernului  nr.  19/1994 privind stimularea investiţiilor  pentru realizarea unor lucrări
publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea
de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;

t) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu
1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

u) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004,
cu modificările şi completările ulterioare;

v) clădirile  aflate  în  proprietatea  operatorilor  economici,  în  condiţiile  elaborării  unor
scheme  de  ajutor  de  stat/de  minimis  având  un  obiectiv  prevăzut  de  legislaţia  în
domeniul ajutorului de stat, conform procedurii prevazute de lege;   

(2) Se acorda  reducerea cu 50% a impozitului/taxei  pe cladiri datorate  pentru clădirea
folosită  ca domiciliu,  aflată  în proprietatea  sau coproprietatea  persoanelor  fizice  ale  căror
venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din
indemnizaţie de şomaj sau ajutor social, conform criteriilor si procedurilor prevazute in anexa
2 la prezenta.
(3) Reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (1) se aplică începând cu
data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
(4)In  vederea  stabilirii  impozitelor  si  taxelor  locale  pentru  anul  fiscal  2018,reducerile
prevazute la alin.(2) se aplică începând cu data de 1 ianuarie  2018 persoanelor care deţin
documente justificative de proprietate emise până la data de 31 decembrie 2017 şi care depun
documentatia de reducere la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale,
până la data de 31 martie 2018 inclusiv,coform anexei 2 la prezenta;
 (5) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate
pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în
cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor
celui în care este îndeplinită această condiţie.
(6)Pentru clădirile nou-construite,  data dobândirii  clădirii  se consideră după cum urmează:
    a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia
de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la
data terminării efective a lucrărilor;
    b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data
din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de
lege;
    c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut
în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei,
în  condiţiile  legii,  la  data  expirării  acestui  termen  şi  numai  pentru  suprafaţa  construită
desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş.
Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia
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de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în
raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.
    (7)  Declararea  clădirilor  în  vederea  impunerii  şi  înscrierea  acestora  în  evidenţele
autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care
deţin  în  proprietate  aceste  imobile,  chiar  dacă  ele  au  fost  executate  fără  autorizaţie  de
construire.
Art.9.- Se acorda  scutirea  impozitului/taxei  pe  teren datorate  pentru urmatoarele  terenuri,
astfel:
h) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea
de interes public;
i) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 94/2000, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare,  pe durata
pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
j) terenul  aferent  cladirilor  restituite  potrivit  art.  1  alin.  (5)  din  Ordonanta  de  urgenta  a
Guvernului nr. 83/1999, republicata, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea
de interes public;
k) terenurile  utilizate  pentru  furnizarea  de  servicii  sociale  de  catre  organizatii
neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
l) terenurile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie
a anului in care s-a produs evenimentul;
m) terenul  aferent  cladirii  de domiciliu  aflat  in  proprietatea  sau coproprietatea  persoanelor
prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art.4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare;
n) suprafetele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata a efectuarii
cercetarilor.
 Art.10.-Se acorda reducerea cu 50% a  impozitului/taxei  pe teren,  pentru terenul aferent
locuintei de domiciliu, aflat in proprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici
decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau
ajutor social, in cuantumul si in conditiile prevazute in anexa nr.2 la prezenta.
Art.11.-(1)Orice  persoană  care  are  în  proprietate  un  mijloc  de  transport  care  trebuie
înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport.
 (2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport
este  înmatriculat  sau  înregistrat  în  România.
 (3) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-
teritoriale  unde  persoana  îşi  are  domiciliul,  sediul  sau  punctul  de  lucru,  după  caz.
 (4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
întreaga  durată  a  acestuia,  impozitul  pe  mijlocul  de  transport  se  datorează  de  locatar.
Art.12.-  In  cazul  mijloacelor  de  transport  hibride,  impozitul  se  reduce  cu  50%.
Art.13.- Nu  se  datorează  impozitul  pe  mijloacele  de  transport  pentru:
    a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război,
văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
   b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap
grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în
proprietatea  sau  coproprietatea  reprezentanţilor  legali  ai  minorilor  cu  handicap  grav  sau
accentuat  şi  ai  minorilor  încadraţi  în  gradul  I  de  invaliditate,  pentru  un singur  mijloc  de
transport, la alegerea contribuabilului;
  c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la
art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
  d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la
art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările
ulterioare,  pentru  un  singur  mijloc  de  transport,  la  alegerea  contribuabilului;    
  e) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
  f)  mijloacele  de  transport  ale  persoanelor  juridice,  care  sunt  utilizate  pentru  servicii  de
transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în
afara  unei  localităţi,  dacă  tariful  de  transport  este  stabilit  în  condiţii  de  transport  public;
    g)vehiculele  istorice  definite  conform  prevederilor  legale  în  vigoare;
    h)  mijloacele  de  transport  folosite  exclusiv  pentru  transportul  stupilor  în  pastoral;
    i)  mijloacele  de  transport  folosite  exclusiv  pentru  intervenţii  în  situaţii  de  urgenţă;
    j) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea
Ministerului  Educaţiei  şi  Cercetării  Ştiinţifice  sau  a  Ministerului  Tineretului  şi  Sportului;
    k) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii,
cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine
acţiuni  cu  caracter  umanitar,  social  şi  cultural;
    l) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de
servicii  sociale  în  unităţi  specializate  care  asigură  găzduire,  îngrijire  socială  şi  medicală,
asistenţă,  ocrotire,  activităţi  de  recuperare,  reabilitare  şi  reinserţie  socială  pentru  copil,
familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în
dificultate, în condiţiile legii;
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    m) autovehiculele acţionate electric;
    n)  autovehiculele  second-hand înregistrate  ca stoc de marfă  şi  care nu sunt  utilizate  în
folosul  propriu  al  operatorului  economic,  comerciant  auto  sau  societate  de  leasing;
    o) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale.
   Art.14.-Se  aproba  scutirea  de  la  plata  impozitului  pe  mijloacele  de  transport  agricole
utilizate efectiv în domeniul agricol.Scutirea se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care persoana depune documentele justificative.
Art.15.- Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri sau a impozitului asupra
mijloacelor de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabilii  persoane fizice si
juridice, pana la data de 31 martie inclusiv ,a anului respectiv,  se acorda o bonificatie de
10%.
Art.16.-(1)Cota  taxei  pentru  servicii  de  reclama  si  publicitate  este  de  3%  la  valoarea
serviciilor de reclama si publicitate.
            (2)Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care
urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea
adăugată.
            (3) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până
la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii
de reclamă şi publicitate.
Art.17.-Cota de impozit in cazul impozitului pe spectacole este de:
f) 2%, in cazul unui spectacol de teatru,  balet,  opera, opereta,  concert  filarmonic sau alta
manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competitie sportiva interna sau internationala;
g) 5% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a)..
h) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
Art.18.- (1) Se acorda scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor si
autorizatiilor, pentru:
e) lucrari  de  intretinere,  reparare,  conservare,  consolidare,  restaurare,  punere  in  valoare  a
monumentelor  istorice  astfel  cum sunt  definite  in  Legea  nr.  422/2001  privind  protejarea
monumentelor  istorice,  republicata,  cu  modificarile  ulterioare,  datorate  de  proprietarii
persoane fizice care realizeaza, integral aceste lucrari pe cheltuiala proprie;
f) lucrari  destinate  pastrarii  integritatii  fizice  si  a  cadrului  construit  sau  natural  al
monumentelor istorice definite in Legea nr. 422/2001, republicata, cu modificarile ulterioare,
finantate  de  proprietarii  imobilelor  din  zona  de  protectie  a  monumentelor  istorice,  in
concordanta cu reglementarile cuprinse in documentatiile de urbanism intocmite potrivit legii;
g) lucrari executate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri  pentru
reducerea  riscului  seismic  al  constructiilor  existente,  republicata,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;
h) lucrari executate in zone de regenerare urbana, delimitate in conditiile Legii nr. 350/2001
privind  amenajarea  teritoriului  si  urbanismul,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,
lucrari  in  care  se  desfasoara  operatiuni  de  regenerare  urbana  coordonate  de  administratia
locala, in perioada derularii operatiunilor respective.
(4) Reducerea taxei pentru eiiberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, pentru lucrari de
intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor
istorice  astfel  cum sunt  definite  in  Legea  nr.  422/2001  privind  protejarea  monumentelor
istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorata de proprietarii persoane fizice care
realizeaza  partial  aceste  lucrari  pe  cheltuiala  proprie,  se  acorda  in  functie  de  cota  de
participare la lucrarile pentru care se datoreaza taxa prevazuta in prezentul aliniat.
Art. 19 .  a) -  Pentru determinarea impozitului  si taxei  pe clădiri,  impozitului  si  taxei pe
teren, a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice  in anul
2018 se aplica urmatoarea delimitare a zonelor ,in orasul Fierbinti-Targ ,unitate de rang III
corespunzator oraselor:

Sunt stabilite (4)patru zone, incadrate astfel :
5.Zona A : pe  DJ 101 C, de la familia Popescu  Epicuta , pina la Policlinica si fostul
Spital Fierbinti-Targ.
6.Zona  B :  pe  DJ  101  C  de  la  Policlinica  pina  la  limita   de  hotar  cu  localitatea
Gradistea ; de la familia Popescu pina la limita de hotar cu  localitatea Dridu ; de la
fam. Alexe pina la limita de hotar cu localitatea Maia ;
7. Zona C : cuprinde restul imobilelor din zona Fierbinti-Targ ;
8. Zona D ; cuprinde restul orasului Fierbinti-Targ.

                b) - Pentru determinarea  impozitului si taxei pe  teren  in cazul persoanelor juridice
in anul 2018 se aplica aceiasi delimitarea a zonelor prevazuta la litera a).
Art.  20. - Impozitul  anual  pe  clădiri,  impozitul  pe  teren  ,taxa  pentru  afisajul  in  scop de
reclama si publicitate,impozitul pe mijloacul de transport ,datorat de contribuabili persoane
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fizice şi  juridice în valoare de  până la 50 lei  inclusiv se plăteşte  integral  până la primul
termen de plată, respectiv 31.03.2018.
Art. 21. – Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele  de transport,
taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate ,se plătesc anual în două rate egale până
la 31 martie şi respectiv la 30 septembrie inclusiv.
Art.22. - (1)Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni
din  perioada  de  valabilitate  a  contractului  prin  care  se  transmite  dreptul  de  concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă.
   (2) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere,
administrare ori folosinţă.
Art.23.- Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum
de 500 lei şi se face venit la bugetul local.
Art.24.- Se acorda  scutiri de la plata taxelor pentru utilizarea temporara a locurilor publice
următoarelor persoane fizice sau juridice:
    a)  veteranii  de  război,  văduvele  de  război  şi  văduvele  nerecăsătorite  ale  veteranilor  de
război;
    b)  persoanele  fizice  prevăzute  la  art.  1  din  Decretul-lege  nr.  118/1990,  republicat,  cu
modificările şi completările ulterioare;
i) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei  şi
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite
pentru activităţi economice;
j) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine,
dezvolta  şi  ajuta  instituţii  de cultură naţională,  precum şi  de a susţine  acţiuni  cu caracter
umanitar, social şi cultural;
k) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de
recuperare,  reabilitare  şi  reinserţie  socială  pentru  copil,  familie,  persoane  cu  handicap,
persoane vârstnice,  precum şi pentru alte  persoane aflate  în dificultate,  în  condiţiile  legii.
 Art.25.  –  Lista  taxelor  zilnice  pentru  utilizarea  temporara  a  locurilor  publice  aplicabile
incepind cu anul 2018 sunt prevazute in anexa nr.3 ,la prezenta.
Art.26 – Pentru persoanele fizice si juridice se aproba anularea creantelor fiscale restante
aflate in sold la data de 31.12.2017 in sume mai mici sau egale cu 40 lei. Plafonul se aplica
totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori, conform art.266 alin.6 din Codul
de procedura fiscala, aprobat prin Legea 207/2015 ,cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art.27. – Nivelul taxelor judiciare de timbru este cel prevazut in OUG 80/2013 privind taxele
judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 28.- Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu 01.01.2018.
Art. 29. - Anexele nr. 1- 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.  30. -  (1) Prezenta  hotărâre  se  comunică  prefectului  judeţului  Ialomiţa  în  vederea
exercitării  controlului  cu  privire  la  legalitate  şi  se  aduce  la  cunoştinţă  publică  prin  grija
secretarului orasului Fierbinti-Targ.

    -  (2) Aducerea  la  cunoştinţa  publică  se  face  prin  afişare  la  sediul  autorităţii
administraţiei  publice  locale,  prin  publicare  pe  site-ul  Primariei  orasului  Fierbinti-Targ:
www.primariafierbinti.ro .
Art. 33 -  Compartiment impozite si taxe, precum si aparatul de specialitate al primarului vor
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE,                                        Contrasemneaza,
                                                                 Secretar,

CIMPEAN MARIUS-ALIN                      MATACHE AUREL

Adoptata la Fierbinti-Targ
Astazi  18.12.2017
Nr. 57
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ANEXA 1 la PHCL NR. 34/17.11.2020

T A B L O U L
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizează

sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Orasului Fierbinti - Targ
în limitele si în conditiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

CAPITOLUL  I –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI SI TAXA PE CLĂDIRI

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² -

Tipul clădirii

VALORILE  STABILITE PENTRU ANUL 2020 VALORILE  STABILITE PENTRU ANUL 2021–
nivel indexat curata inflatiei 3,83%

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă
Cu instalatii de apă,

canalizare, electrice si
încălzire (conditii

cumulative)

Fără instalatii de apă,
canalizare, electricitate

sau încălzire

Cu instalatii de apă,
canalizare, electrice si

încălzire (conditii
cumulative)

Fără instalatii de apă,
canalizare, electricitate

sau încălzire

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic si/sau chimic

1.059,59 635,97
1100,17 660,33

B. Clădiri cu pereti exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

317,98 212,34
330,16 220,47

C.  Clădire-anexă  cu  cadre  din  beton  armat  sau  cu  pereti
exteriori  din  cărămidă  arsă  sau  din  orice  alte  materiale
rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic  

212,34 185,14
220,47 192,23

D.  Clădire-anexă  cu  pereti  exteriori  din  lemn,  din  piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic  

132,84 79,50
137,93 82,54

E. În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresă
încăperi amplasate la subsol,
demisol si/sau la mansardă, utilizate ca locuintă, în 
oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A - D

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
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F. În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresă 
încăperi amplasate la subsol,
la demisol si/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri 
decât cel de locuintă,
în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D

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

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2020 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

Art. 457 alin. (1) 0,08% - 0,2% 0,08%

Art. 458 alin. (1) 0,2% - 1,3% 1,00%

Art. 460 alin. (1) 0,08% - 0,2% 0,08%

Art. 460 alin. (2) 0,2% - 1,3% 1 %

Art. 462 alin. (2) 0% - 10% 10 %  pentru persoane fizice, persoane juridice sau
orice alta entitate fara personalitate juridica

CAPITOLUL  II  -  IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN
Art.465
alin (2)
-lei/ha-

NIVELURILE  STABILITE  PENTRU ANUL 2020 NIVELURILE STABILITE  PENTRU ANUL 2021-
nivel indexat cu rata inflatiei 3,83%

A 5550,07 5762,64
B 3771,87 3916,33
C 1791,79 1860,42
D 1042,86 1082,8

 Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha -
Nr.
crt.

                       Zona

Categoria
de  folosintă

NIVELURILE  STABILITE
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2021-
nivel indexat cu rata inflatiei 3,83%

A B C D A B C D

1 Teren arabil 88,91 66,94 60,67 48,12 92,32 69,5 62,99 49,96

2 Păsune 66,94 60,67 48,12 41,84 69,5 62,99 49,96 43,44

3 Fâneată 66,94 60,67 48,12 41,84 69,5 62,99 49,96 43,44

4 Vie 146,44 110,88 88,91 60,67 152,05 115,13 92,32 62,99

5 Livadă 168,41 146,44 110,88 88,91 174,86 152,05 115,13 92,32

6 Pădure  sau  alt  teren
cu vegetatie forestieră

88,91 66,94 60,67 48,12 92,32 69,5 62,99 49,96

7 Teren cu ape 48,12 41,84 25,1 - 49,96 43,44 26,06
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8 Drumuri si căi ferate 0 - - - - - - -

9 Neproductiv 0 - - - - - - -

Art. 465 alin. (7)        TEREN  EXTRAVILAN                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                      -lei/ha-   
        

Categoria de folosintă
NIVELURILE  STABILITE

PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE  PENTRU
ANUL 2021

 indexat cu rata inflatiei 3,83%

1 Teren cu constructii 54,39 56,47
2 Teren arabil 102,51 106,44
3 Păsune 49,16 51,04
4 Fâneată 49,16 51,04
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 117,15 121,64

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 117,15 121,64

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0
7 Pădure sau alt teren cu vegetatie forestieră, cu exceptia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 19,87 20,63

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani si pădure cu rol de protectie 0 0
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 2,09 2,17

8.1 Teren cu amenajări piscicole 63,81 66,25
9 Drumuri si căi ferate 0 0
10 Teren neproductiv 0 0

Art. 467 alin. (2)                              
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2020 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

0% - 10% 10 %  pentru persoane fizice, persoane juridice sau orice
alta entitate fara personalitate juridica
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CAPITOLUL III  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin. (2)      

Nr.
crt. Mijloace de transport cu tractiune mecanică

NIVELURILE  STABILITE
 PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE  
PENTRU ANUL 2021

nivel  indexat cu rata inflatiei 3,83%

Lei/200 cm³ sau fractiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fractiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fractiune din aceasta)

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 8,37 8,69

2 Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 
1.600 cm3

9,41 9,77

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 si 2.000 cm3 
inclusiv

18,83 19,55

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

76,36 79,28

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 si 3.000 cm3 
inclusiv

152,72 158,57

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 307,52 319,3
7 Autobuze, autocare, microbuze 25,1 26,06
8 Alte vehicule cu tractiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv
31,38 32,58

9 Tractoare înmatriculate 18,83 19,55
II. Vehicule înregistrate

NIVELURILE  STABILITE PENTRU ANUL 2020 NIVELURILE STABILITE
PENTRU ANUL 2021-

 nivel indexat cu rata inflatiei 3,83%

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -*
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4,18 4,34
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6,28 6,52
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidentiată 158,99 lei/an 165,08

* grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta

Art. 470 alin. (3)

COTELE STABILITE  PENTRU ANUL 2020 COTA STABILITĂ  PENTRU ANUL 2021
 

50,00% 50%  pentru persoane fizice, persoane juridice sau orice
alta entitate fara personalitate juridica

Art. 470 alin. (5)      
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Numărul de axe si greutatea brută încărcată
maximă admisă

NIVELURILE  STABILITE
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE  
PENTRU ANUL 2021 -

nivel indexat cu rata inflatiei 3,83%
Impozitul (în lei/an) Impozitul (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

I două axe
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 150,62 0 156,39
2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 150,62 418,4 156,39 434,42
3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 418,4 587,85 434,42 610,36
4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 587,85 1332,6 610,36 1383,64
5 Masa de cel putin 18 tone 587,85 1332,6 610,36 1383,64

II 3 axe
1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 150,62 262,55 156,39 272,61
2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 262,55 539,74 272,61 560,41
3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 539,74 700,82 560,41 727,66
4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 700,82 1080,52 727,66 1121,9
5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1080,52 1677,78 1121,9 1742,04
6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1080,52 1677,78 1121,9 1742,04
7 Masa de cel putin 26 tone 1080,52 1677,78 1121,9 1742,04

III 4 axe
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 700,82 710,23 727,66 737,43
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 710,23 1108,76 737,43 1151,23
3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1108,76 1760,42 1151,23 1827,84
4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1760,42 2611,86 1827,84 2711,89
5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1760,42 2611,86 1827,84 2711,89
6 Masa de cel putin 32 tone 1760,42 2611,86 1827,84 2711,89
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.Art. 470 alin. (6)      

Numărul de axe si greutatea brută încărcată
maximă admisă

NIVELURILE  STABILITE  
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE
PENTRU ANUL 2021

– nivel indexat cu rata inflatiei 3,83 %
Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an)

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

echivalentele recunoscute

alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

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

echivalentele recunoscute,
majorate

alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare,

majorate

I 2 + 1 axe
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0
2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0
3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 65 0 67,49
4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 65 149 67,49 154,71
5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 149 349 154,71 362,37
6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 349 451 362,37 468,27
7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 451 814 468,27 845,18
8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 814 1.427 845,18 1481,65
9 Masa de cel putin 28 tone 814 1.427 845,18 1481,65

II 2 + 2 axe
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 140 325 145,36 337,45
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 325 535 337,45 555,49
3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 535 785 555,49 815,07
4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 785 949 815,07 985,35
5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 949 1.558 985,35 1617,67
6 Masa de cel puin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.558 2.162 1617,67 2244,8
7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.162 3.282 2244,8 3407,7
8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.162 3.282 2244,8 3407,7
9 Masa de cel putin 38 tone 2.162 3.282 2244,8 3407,7

III 2 + 3 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.721 2.395 1786,91 2486,72
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.395 3.254 2486,72 3378,63
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3 Masa de cel putin 40 tone 2.395 3.254 2486,72 3378,63
IV 3 + 2 axe

1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1589,92 2209,11 1650,81 2293,72
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2209,11 3054,32 2293,72 3171,3
3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3054,32 4517,67 3171,3 4690,7
4 Masa de cel putin 44 tone 3054,32 4517,67 3171,3 4690,7

V 3 + 3 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 903,74 1094,12 938,35 1136,02
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1094,12 1.563 1136,02 1622,86
3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1634,89 2601,4 1697,51 2701,03
4 Masa de cel putin 44 tone 1634,89 2601,4 1697,51 2701,03

Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată
NIVELURILE  STABILITE

PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE  
PENTRU ANUL 2021– nivel indexat cu rata

inflatiei 3,83%

Impozit - lei - Impozit - lei -
a. Până la 1 tonă, inclusiv   9,41 9,77
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 35,56 36,92
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone 55,44 57,56
d. Peste 5 tone 67,99 70,59
Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal 21,97 22,81
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 59,62 61,9
3. Bărci cu motor 222,8 231,33
4. Nave de sport si agrement X X
    a ) ambarcaţiune cu lungime de la 2,5 la 7 m inclusiv 158,99 165,08
    b ) ambarcaţiune cu lungime de la 7, 01 m până la  12 m inclusiv 264,64 274,77
    c ) ambarcaţiune cu lungime de peste 12, 01m pâna la 17 m inclusiv 317,98 330,16
    d ) ambarcaţiune cu lungime de peste 17,01 pâna la 24 m inclusiv 423,63 439,86
     e) iahturi 1186,16 1231,59
5. Scutere de apă 222,8 231,33
6. Remorchere si împingătoare: X X
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a) până la 500 CP, inclusiv 592,03 614,7
b) peste 500 CP si până la 2000 CP, inclusiv 963,37 1000,27
c) peste 2000 CP si până la 4000 CP, inclusiv 1482,18 1538,95
d) peste 4000 CP 2371,28 2462,1
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta 192,46 199,77
8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: X X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 192,46 199,77
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone si până la 3000 de tone, inclusiv 297,06 308,43
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 419,86 435,94

Art. 472 alin. (2) 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2020 COTA STABILITĂ  PENTRU ANUL 2021

0% - 10% 10 %  pentru persoane fizice, persoane juridice sau orice
alta entitate fara personalitate juridica

CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE SI A ALTOR
AVIZE SI AUTORIZATII

Art. 474 alin. (1)   
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban   

NIVELURILE  STABILITE
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE  
PENTRU ANUL 2021 –

nivel indexat  cu rata inflatiei 3,83%

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism - lei - - lei -
a) până la 150 m² inclusiv 5,23 5,43
b) între 151 si 250 m² inclusiv 6,28 6,52
c) între 251 si 500 m² inclusiv 7,32 7,6
d) între 501 si 750 m² inclusiv 9,41 9,77
e) între 751 si 1.000 m² inclusiv 12,55 13,03
f) peste 1.000 m² 14 ,64+ 0,01 lei/m2, pentru fiecare

m2 care depăseste 1.000 m2
15,20+ 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2

care depăseste 1.000 m2

Art. 474 alin. (4)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 15,69

16,29

Art. 474 alin. (10)  
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavări

                 8,37 lei/m2 afectat    8,69 lei/m2 afectat
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Art. 474 alin. (14)
Taxa  pentru  autorizarea  amplasării  de  chioscuri,  containere,  tonete,
cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame
situate pe căile si în spatiile publice

8,37 lei/m2 de suprafată ocupată
de constructie

8,69 lei/m2 de suprafată ocupată de
constructie

Art. 474 alin. (15)
Taxa  pentru  eliberarea  unei  autorizatii  privind  lucrările  de  racorduri  si
bransamente la reltele publice de apa, canalizare,gaze, termice, energie
electrica, telefonie si televiziune prin cablu

13,60 lei pentru fiecare racord 14,12 lei pentru fiecare racord

Art. 474 alin. (16)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si adresă

5,23 5,43

Art. 475 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de funcționare

20,92 21,72

Art. 475 alin. (2)  
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător
Taxa  pentru  eliberarea  carnetului  de  comercializare  a  produselor  din
sectorul agricol

15,69
15,69

16,29

16,29
Art. 475 alin. (3) lit. a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizatiei privind desfăsurarea
unor activităti pentru o suprafată de până la 500 m2, inclusiv Intre 0 si 4184 lei, inclusiv

2858-zona A
2285-zona B
1715-zona C
1143-zona D

Art. 475 alin. (3) lit. b)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizatiei privind desfăsurarea
unor activităti pentru o suprafată mai mare de 500 m2 Intre 0 si 8368 lei, inclusiv

6285-zona A
5714-zona B
5143-zona C
4570-zona D

a) Pentru activitătile prevăzute la codurile CAEN 561 si  563*

Tip de activitate

Suprafata afectată activităţii  în mp

1-50 51-100 101-150 151-200 201-400 400-500
Peste  500

Nivel
2020

Nivel
indexat

2021

Nivel
2020

Nivel
indexat

2021

Nivel
2020

Nivel
indexat

2021

Nivel
2020

Nivel
indexat

2021

Nivel
2020

Nivel
indexat

2021

Nivel
2020

Nivel
indexat

2021

Nivel
2020

Nivel indexat
2021

Restaurante, baruri 158,99 165,08 317,98 330,16 476,98 495,25 635,97 660,33 794,96 825,41 1059,6 1100,18 1589,92 1650,81
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b) Pentru activitătile prevăzute la codul CAEN 932

Tip de
activitate

Suprafata afectată activităţii  în mp

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-100
101-150

151-200
201-400 401-500 Peste 500

Nivel
2020

Nivel
indexat

2021

Nivel
2020

Nivel
indexat

2021

Nivel
2020

Nivel
indexat

2021

Nivel
2020

Nivel
indexat

2021

Nivel
2020

Nivel
indexat

2021

Nivel
2020

Nivel
indexat

2021

Nivel
2020

Nivel
indexat

2021

Nivel
2020

Nivel
indexat

2021

Nivel
2020

Nivel
indexat

2021

Nivel
2020

Nivel
indexat

2021

Nivel
2020

Nivel
indexat

2021

Alte activităti
recreative si
distractive

31 32,19 63,81 66,25 105,65 109,7 148,53 154,22 190,37 197,66 317,98 330,16
445,60 462,67

572,16 594,07
699,77 726,57 1059,60 1100,18 1589,92 1650,81

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ SI PUBLICITATE
Art. 477 alin (5)
Taxa pentru serviciile de raclama si publicitate

COTELE STABILITE PENTRU ANUL 2020
COTA STABILITA PENTRU ANUL 2021

3,00% 3,00%

Art. 478 alin. (2)
Taxa pentru serviciile de reclamă si publicitate

NIVELURILE  STABILITE
PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE  
PENTRU ANUL 2021

INDEXATE CU RATA INFLATIEI 3,83%

- lei/m2 sau fractiune de m2 - - lei/m2 sau fractiune de m2 -
a) în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana derulează o
activitate economică

10,46 10,86
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b) în cazul oricărui altui panou, afisaj sau oricărei altei structuri de afisaj
pentru reclamă si publicitate 24,06 24,98

CAPITOLUL VI – ALTE TAXE LOCALE
NIVELURILE  STABILITE

PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE  
PENTRU ANUL 2021

INDEXATE CU RATA INFLATIEI 3,83%

Art. 486 alin. (4)   Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divort pe
cale  administrativă.  Taxa  poate  fi  majorată  prin  hotărâre  a  consiliului
local, fără ca majorarea să poată depăsi 50% din această valoare*.

523 543,03

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

33,47 34,75

CAPITOLUL  VII – SANCTIUNI
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 493
(3) Contraventia prevăzută la alin. (2) 

LIMITELE  STABILITE
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE  
PENTRU ANUL 2021 –

INDEXAT CU RATA INFLATIEI 3,83%

- lei - - lei -

 lit. a) se sanctionează cu amendă 74,27 – 296,02 77,11 - 307,35
 lit. b) se sanctionează cu amendă 296,02 – 737,43 307,43 - 765,67
(4) Încălcarea  normelor  tehnice  privind  tipărirea,  înregistrarea,  vânzarea,
evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la
spectacole constituie contraventie si se sanctionează cu amendă

344,13 – 1672,55 357,31 - 1736,61

 (41) Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura celor prevăzute
la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării
constituie contraventie si se sanctionează cu amendă

530,32 – 2650,56 550,63 – 2752,08

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) si (4) se majorează cu 300%.   
 Contraventia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă 297,06– 1183,03 308,48 – 1228,34
 Contraventia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sanctionează cu amendă 1183,03 – 2950,77 1228,34 – 3063,78
 Încălcarea  normelor  tehnice  privind  tipărirea,  înregistrarea,  vânzarea,
evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la
spectacole constituie contraventie si se sanctionează cu amendă

1377,58 – 6691,26 1430,34 – 6947,54

11
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ANEXA NR.2 LA PHCL NR. 34/17.11.2020

CRITERII SI PROCEDURI
de acordare a facilitatilor fiscale pentru persoanele fizice ,

conform art.456 alin2 lit.k si art 464 alin 2 lit j din.Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal

A.In conformitate cu prevederile art.456, alin. 2 si art.464 alin.2 din Legea 227/2015
privind Codul  fiscal,  se acorda reducerea cu 50% la  plata  impozitului/taxei  pe cladirea
folosita  ca  domiciliul  si  impozitului/  taxei  pe  terenul  aferent  cladirii  de  domiciliu
contribuabililor proprietari de imobile, pentru care veniturile lunare pe membru de familie
sunt sub salariul minim brut pe tara, sau constau in exclusivitate din ajutor de somaj sau ajutor
social.

B.In procedura de analizare a solicitarilor contribuabililor privind acordarea acestor
facilitati se vor avea in vedere urmatoarele:

La  stabilirea  venitului  lunar  pe  membru  de  familie  se  iau  in  considerare  toate
categoriile de venituri, astfel:

a) Salariul si alte drepturi salariale:

- Salariul stabilit in contractul de munca

- indemnizatia asistentului personal

- salariul asistentului maternal

- salariul ingrijitorului la domiciliu al persoanei varstnice

- venitul  lunar  realizat  ca membru asociat  sau persoana autorizata  sa
desfasoare o activitate independenta

- indemnizatia de somaj/venit lunar

a) Pensii:

- pensii de stat, pensii militare, pensia de serviciu, pensia de invaliditate,
pensia de urmas, pensia I.O.V.R.,

a) Alte drepturi de asigurari sociale:

- indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca

- indemnizatia pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 sau 3 ani

- indemnizatia de maternitate

a) Indemnizatii cu caracter permanent

- indemnizatia  lunara  acordata  magistratilor  inlaturati  din  justitie  din
considerente politice

- indemnizatia  lunara  acordata  persoanelor  persecutate  din  motive
politice sau etnice;

- indemnizatia,  sporul  sau  renta  acordata  invalizilor,  veteranilor  si
vaduvelor de razboi



- indemnizatia  pentru  persoanele  care  si-au  pierdut  total  sau  partial
capacitatea de munca urmare a participat'd la Revolutie, ranitii si pentru urmasii
celor decedati in Revolutie

- indemnizatia de ingrijire pentru revolutionary invalizi gradul I

- indemnizatia  lunara pentru  persoanele  care  au efectuat  stagiul  militar  in  cadrul
Directiei Generale Serviciului Muncii in perioada 1950-1961

- indemnizatia lunara pentru persoanele cu handicap

a) Alocatii:
-alocatia de stat pentru copii

            - alocatia de intretinere pentru copiii dati in plasament
familial sau incredintati, potrivit legii, unor familii sau persoane

b) Burse:
- pentru elevi

           - pentru studenti

c) Ajutoare

- alocatia  pentru  sustinerea  familiei,  acordata  in  temeiul  Legii  nr.277/2010,  cu
modificarile si completarile ulterioare

- venit minim garantat acordat conform Legii 416/2001, cu modificarile
si completarile ulterioare

a) Alte surse de venit;
Daca familia are in proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri mobile

sau imobile,  la stabilirea venitului realizat se vor lua in calcul arenda,  chiriile,  alte fructe
civile, naturale sau industriale, produse de acestea, precum si veniturile ce se pot obtine din
valorificarea bunurilor respective, sub conditia pastrarii unei locuinte minime si a bunurilor
necesare nevoilor familiale.

C.Familiile care detin in proprietate alte cladiri si /sau terenuri in afara celei de
domiciliu, nu vor beneficia de reducerea cu 50% la plata impozitului/taxei pe cladiri si a
impozitului/  taxei  pe  teren  aferent  acestor  imobile,facilitatea  acordandu-se  numai  pentru
cladirile si terenul situat la adresa de domiciliu.
          - reducerea se acordă pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la 
litera A deţinute în comun cu soţul ,soţia sau alti memrii de familie ai acestora. În situaţia în 
care o cotă-parte din clădiri aparţine unor terţi, reducerea nu se acordă pentru cota-parte 
deţinută de aceşti terţi;
         -reducerea se acordă pentru terenul aferent  clădirilor de domiciliu deţinută în comun cu 
soţul soţia, sau alti membrii de familie ai acestora ,pentru terenurile aflate în proprietatea 
persoanelor menţionate la litera A .În situaţia în care o cotă-parte din terenul aferent clădirilor 
de domiciliu aparţine unor terţi, reducerea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti 
terţi.
-reducerea se acorda in conditiile in care persoanele proprietare ale cladirilor si terenului 
situat la adresa de domiciliu nu figureaza in evidenta pe platitor cu debite restante indiferent 
de sursa si natura  acestora,dovedite cu certificat fiscal.
Cererea de solicitare  a facilitatilor fiscale, va fi intocmita de proprietar /coproprietar si va fi 
insotita de urmatoarele documente:
-Copii de pe actele de  identitate ale membrilor familiei;
-Documente din care rezulta salariul net si alte drepturi de natura salariala (adeverinta 
-eliberata de angajator, adeverinta eliberata de Administratia Financiara pentru activitati 
independente autorizate), realizate de membrii familiei
-talon de plata pentru indemnizatia de somaj
-taloane de pensii
-adeverinta eliberata de Casa de pensii pentru alte drepturi de asigurari sociale
-taloane de plata pentru indemnizatiile cu caracter permanent
-adeverinta eliberata de unitatile de invatamint in cazul burselor



-acte doveditoare privind venitul net realizat in cazul celorlalte categorii de venituri obtinute 
din:  inchirieri de bunuri mobile si imobile, creante legale, conventii civile de intretinere aflate
in executare, alte surse etc

-declaratie pe propria raspundere in cazul celor care nu realizeaza venituri insotita de 
adeverinta eliberata in acest sens de Administratia Financiara de domiciliu ( pentru toti 
membrii familiei cu varsta peste 18 ani ) .
-certificat fiscal din care sa rezulte ca persoanele proprietare ale imobilelor situate la adresa de
domiciliu,nu figureaza cu debite restante in evidenta compartimentului de specialitate.
          Orice modificare a veniturilor realizate, va fi comunicata compartimentului de 
specialitate cu atributii in stabilirea impozitelor si taxelor locale, in termen de 30 zile de la 
aparitia acesteia.
         Necomunicarea in termen, atrage dupa sine anularea facilitatilor acordate contribuabilul 
fiind  obligat la plata impozitului pe cladire si teren si a majorarilor de intirziere aferente,de la
data aprobarii acestora.
       Cererea si documentele justificative se verifica si analizeaza de compartimentul de 
specialitate din cadrul, care va intocmi referatul cu propunerea de acordare sau respingere a 
facilitatii.
        Conditiile si criteriile vor fi indeplinite cumulativ.
Pentru anul 2018, reducerea de 50% de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a mpozitului/taxei
pe teren, prevazute la art. 456 si 464 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2021 persoanelor
care detin documente justificative de proprietate emise pana la data de 31 decembrie 2020 si 
care depun dosarul aferent documentatiei de reducere la  compartimentul de specialitate al 
autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie 2021 inclusiv.
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ANEXA 3 LA PHCL NR. 34/17.11.2020

   Lista taxelor zilnice
 pentru utilizarea temporara a locurilor publice

aplicabile incepand cu anul 2021

In conformitate cu prevederile art. 486 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, in
orasul FIERBINTI-TARG, in anul 2021, se instituie urmatoarele taxe:

- taxa pentru ocuparea temporara a domeniului public cu prilejul organizarii de 
expozitii, targuri, activitati sportive, culturale si promotionale - 1,55lei/mp/zi

- taxa pentru utilizarea temporara a domeniului public cu amenajari destinate 
parcurilor distractive - 1,55 lei/mp/zi;

 - taxa pentru ocuparea locurilor in vederea vanzarii de produse din activitati pe cont 
propriu – 4,73 lei/mp/zi;

- taxa pentru ocuparea locurilor publice in vederea vanzarii de produse specifice – 
3,20 lei/mp/zi

-taxa pentru depozitarea de materiale pe domeniul public - 1,55 lei/mp/zi;
 - taxa difuzare presa – 1,55 lei/mp/zi;
 - taxa pentru inchirierea spatiilor proprietate publica — 12,66 lei/mp/luna
 - pentru realizarea de lucrari pe domeniul public sau privat al municipiului se 

stabileste o taxa de 5,27 lei/mp teren afectat/zi.
- taxa pentru ocuparea temporara a domeniului public pentru instalare panouri 

publicitare (inclusiv capre) - 1,55 lei/mp/zi;
 - taxa pentru ocuparea domeniului public pentru instalare terminale plati – 2,17 

lei/mp/zi
- taxa pentru ocuparea domeniul public cu ocazia efectuarii comercializari directe de 

catre comis voiajori – 16,51 lei/zi;
 - taxa pentru comertul itinerant din rulote,remorci,camioane -16,51lei/zi.
  -taxa comert stradal-ambulant                    -16,51 lei
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