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ANEXA 1 

CAPITOLUL I  

 IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI PERSOANE FIZICE 
 

I.1. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE REZIDENŢIALE AFLATE ÎN 
PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE. 

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea  cotei stabilite de  0,1%, asupra valorii 
impozabile a clădirii. 

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței 
construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă 
corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul situat în Anexa 2 . 

Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor 
secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la 
subsol sau la mansardă, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință, ale scărilor și 
teraselor neacoperite. 

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, 
atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile 
a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 

Valoarea impozabilă se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată 
clădirea, prin înmulţirea valorii determinate cu coeficienţii de corecţie următori: 1,10 pentru 
zona A, respectiv satele Cîmpineanca și Vîlcele , 1,05 pentru zona B , respectiv satul Pietroasa. 

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum 
urmează: 

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 
referință; 
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 
ianuarie a anului fiscal de referință; 
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 
ianuarie a anului fiscal de referință. 
 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 recepția la 
terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu 
lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de 
rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau 
extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de 
exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în 
principal, creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale și funcționale a clădirii.  
Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, 
valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 
 

I.2. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE NEREZIDENŢIALE AFLATE ÎN 
PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE. 
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Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii care poate fi:  
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 
5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de 
plată din anul de referinţă ; 

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

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în 
cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.  

 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru 
activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 
0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.  

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform literelor a), b) şi c) de la 
prezentul punct, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii 
impozabile a clădirii, determinata conform punctului I.1. 

I.3. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE CU DESTINAŢIE MIXTĂ AFLATE ÎN 
PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE. 

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se 
calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial, 
cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.  

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară 
nicio activitate economică, impozitul pe clădiri se calculează în condiţii similare celui stabilit 
pentru clădirile rezidenţiale, conform punctului I.1. 

 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/taxa pe clădiri se calculează în condiţii similare celui 
stabilit pentru clădirile rezidenţiale; 

 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/ taxa pe clădiri se calculează în condiţii similare 
celui stabilit pentru clădirile nerezidenţiale.  

În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are 
obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 
competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit 
pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.  

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;  
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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. 

 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.  

În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an 
fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la 
data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.  

În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei 
clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, care determină 
creşterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are 
obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază 
teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării 
respective, şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor.  

În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de 
impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în 
termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-
a eliberat autorizaţie de desfiinţare. 

 În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată 
a acestuia se aplică următoarele reguli: 

 a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor celui în care a fost încheiat contractul;  

b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesuluiverbal de predare a 
bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca 
urmare a rezilierii contractului de leasing; 

c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal 
local în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data 
finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau 
a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a 
rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.  

În cazul persoanelor fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele 
şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de 
fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 



4 
 

unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de fiducie, începând cu data de 
întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie. 

I.4. TAXA PE CLĂDIRI - PERSOANE FIZICE 

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror 
entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care se datoreaza de 
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în 
condiţii similare impozitului pe clădiri.  

In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, 
administrare sau folosinta asupra cladirii, taxa se datoreaza de persoana care are relatia 
contractuala cu persoana de drept public, cu exceptia contractelor care se refera la perioade 
mai mici de o luna, caz in care taxa se datoreaza de catre persoana juridica de drept public 
care transmite dreptul de concesiune inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii. 

 În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o 
lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia 
depunerii unei declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
intrării în vigoare a contractului.  

În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, 
persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori 
folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie 
centralizatoare a acestor contracte. 

 În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care 
datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui 
rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în 
care s-a înregistrat situaţia respectivă.  

În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la 
perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, 
locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă. 

 În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept 
public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează 
taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă 
şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de 
valabilitate a contractului. 

Pe perioada în care pentru o clădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe 
clădiri. 

 În cazul în care pentru o clădire proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii 
administrativ-teritoriale se datorează impozit pe clădiri, iar în cursul unui an apar situaţii 
care determină datorarea taxei pe clădiri, diferenţa de impozit pentru perioada pe care se 
datorează taxa pe clădiri se compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal 
următor. 



5 
 

Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la 
oficiile de cadastru și publicitate imobiliară. 

Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază 
de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.  

Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate 
clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.  

Impozitul pe clădiri este anual si se plateste în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 
30 septembrie inclusiv.  

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.  

Impozitul anual pe clădiri, de până la 50 lei  inclusiv se plateşte integral până la primul 
termen de plată.  

În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza 
comunei Cîmpineanca , suma de 50 lei  se referă la  impozitul pe clădiri cumulat. 

CAPITOLUL II 

IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE 
Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii 
impozabile a clădirii. 

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, inclusiv, asupra 
valorii impozabile a clădirii. 

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, 
utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se 
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial  
cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial. 

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în 
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui 
pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi: 

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal; 

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

c) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului 
fiscal anterior; 

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în 
cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 
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e) În cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea 
rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

f) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în 
contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului 
dreptului de administrare sau de folosință, după caz. 

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 până la primul 
termen de plată din anul de referință. 

Valoarea impozabilă a clădirii nu se actualizează în cazul clădirilor care aparțin persoanelor 
față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului. 

 În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 
ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

 În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat 
valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea 
stabilită  va fi datorată de proprietarul clădirii. 

II.1.IMPOZITUL PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE. 

Impozitul pe cladiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate 
cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

 În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are 
obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 
competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit 
pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.  

În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei 
clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, care determină 
creşterea sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%, proprietarul are 
obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază 
teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării 
respective şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor. 

 În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de 
impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în 
termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-
a eliberat autorizaţie de desfiinţare.  

În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 
acestuia se aplică următoarele reguli:  

a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor celui în care a fost încheiat contractul; 

 b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a 
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bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca 
urmare a rezilierii contractului de leasing; 

 c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal 
local în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data 
finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau 
a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a 
rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente. 

Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor 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. 

Impozitul pe clădiri este anual si se plăteşte în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 
septembrie inclusiv.  

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre 
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 5%.  

Impozitul anual pe cladiri datorat  de catre contribuabilii persoane juridice, de pana la 50 lei 
inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul 
detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza comunei Cîmpineanca, suma de 50 
lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat. 

II.2.TAXA PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE. 

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror 
entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care se datoreaza de 
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în 
condiţii similare impozitului pe clădiri.  

In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, 
administrare sau folosinta asupra cladirii, taxa se datoreaza de persoana care are relatia 
contractuala cu persoana de drept public, cu exceptia contractelor care se refera la perioade 
mai mici de o luna, caz in care taxa se datoreaza de catre persoana juridica de drept public 
care transmite dreptul de concesiune inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii. 

 În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare 
sau folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se stabileşte 
proporţional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, 
administrare ori folosinţă.  

Pentru fracţiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile din 
luna respectivă. În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, 
administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se 
datorează proporţional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.  

Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal 
local , până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care 
se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o 
copie a acestui contract. 



8 
 

 În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri, persoana care datorează 
taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local , până la data de 25 a 
lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă. 

 În cazul persoanelor juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, 
impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul 
operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetul local , începând cu data de întâi 
a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie. 

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. 

CAPITOLUL III 

IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN 

PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE 
 

Impozitul/taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității , 
zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute în Anexa 2 la prezenta 
hotarăre. 

III.1.IMPOZITUL /TAXA PE TEREN INTRAVILAN. 

 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 
folosință terenuri cu construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă 
categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m2, 
inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată 
în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul din Anexa 2, pe zone de impozitare. 

 În cazul unui contribuabil care deține mai multe terenuri situate în intravilanul 
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, suprafața de 400 m2  se calculează o singură 
dată, la categoria de folosință terenuri cu construcții , prin însumarea suprafețelor 
terenurilor, în ordine descrescătoare. 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 
folosință decât cea de terenuri cu construcții, pentru suprafața care depășește 400 m2, 
impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în 
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul din Anexa 2, iar acest rezultat se 
înmulțește cu coeficientul de corecție, respectiv 1,10. 

Ca excepție ,  în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în 
intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu 
construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează ca impozit/taxa pe teren extravilan numai 
dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: 

 a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;  

b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din 
desfășurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 
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III.2.IMPOZITUL /TAXA PE TEREN EXTRAVILAN. 

 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin 
înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în  
tabelul din Anexa 2 , înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității, 
respectiv pentru zona A - 1,10 , zona B - 1,05. 

Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate 
terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună 
o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență 
se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, și datorează impozit pe teren 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an 
fiscal, impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra terenului 
la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 

Dacă încadrarea terenului în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an 
sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, 
impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

În cazul modificării categoriei de folosință a terenului, proprietarul acestuia are obligația să 
depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 
competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinței, și 
datorează impozitul pe teren conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor. 

În cazul terenurilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de 
proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se 
au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de 

cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscal iar impozitul 
se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 
care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la declarația fiscală. 

În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 
acestuia se aplică următoarele reguli: 

a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
celui în care a fost încheiat contractul; 

b) În cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la 
scadență, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de 
predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în 
posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing; 

c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal 
local în a cărui rază de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării 
contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor 
documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii 
contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente. 
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Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror 
entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe teren, care se datorează de 
concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în 
condiții similare impozitului pe teren. în cazul transmiterii ulterioare altor entități a dreptului 
de concesiune, închiriere, administrare sau folosință asupra terenului, taxa se datorează de 
persoana care are relația contractuală cu persoana de drept public. 

 În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare 
sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se stabilește 
proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, 
administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează 
proporțional cu numărul de zile din luna respective sau ore prevăzute în contract. 

În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de o 
lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația 
depunerii unei declarații la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
intrării în vigoare a contractului. 

În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, 
persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori 
folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situație 
centralizatoare a acestor contracte. 

În cazul în care pentru o suprafață de teren proprietate publică sau privată a statului ori a 
unității administrativ-teritoriale se datorează impozit pe teren, iar în cursul unui an apar 
situații care determină datorarea taxei pe teren, diferența de impozit pentru perioada pe care 
se datorează taxa se compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor. În 
cazul în care pentru o suprafață de teren proprietate publică sau privată a statului ori a 
unității administrativ-teritoriale se datorează impozit pe teren, iar în cursul unui an apar 
situații care determină datorarea taxei pe teren, diferența de impozit pentru perioada pe care 
se datorează taxa se compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor. 

În cazul unei situații care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care 
datorează taxa pe teren are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui 
rază teritorială de competență se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în 
care s-a înregistrat situația respectivă. 

 Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor terenuri la 
oficiile de cadastru și publicitate imobiliară. 

 Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază 
de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren. 

Impozitul pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 
septembrie inclusiv. 

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de  
10%, în cazul persoanelor fizice și de 5 % , în cazul persoanelor juridice. 
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 În cazul terenului care este deținut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare 
proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. în cazul în 
care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în 
comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv. 

 Pe perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe 
teren. 

CAPITOLUL IV 

IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE 

 Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie 
înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport. 

Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este 
înmatriculat sau înregistrat în România. 

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport, 
conform Anexei 2 , astfel :  

- în cazul mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică mai mici de 12 tone impozitul se 
calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestora, prin înmultirea fiecărei grupe de 200 
cm3 sau fracțiune din aceasta  ; 

- în cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare 
de 12 tone și a unei combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de 
transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone impozitul se 
stabilește în sumă fixă în lei/an în funcție de numărul axelor, de greutatea brută încărcată 
maximă admisă, de sistemul de suspensie cu care sunt dotate ; 

- în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote impozitul se stabilește în funcție de 
masa totală maximă autorizată ; 

- în cazul mijloacelor de transport pe apă impozitul se stabileste pe bucată. 

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

În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 
motocicletele respective. 

Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se 
stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziție sau un 
alt document similar. 

Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care 
deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în 
România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

 În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația să depună o 
declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, 
sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și 
datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport. 
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În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul 
acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială 
de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, și datorează impozit pe 
mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau 
înregistrării acestuia în România. 

În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să 
depună o declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are 
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și 
încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 
întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: 

a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie 
a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârșitul anului în cursul 
căruia încetează contractul de leasing financiar; 

b) locatarul are obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de 
competență se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data 
procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă 
intrarea bunului în posesia locatarului, însoțită de o copie a acestor documente; 

c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât și locatorul au obligația depunerii 
declarației fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii 
procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă 
intrarea bunului în posesia locatorului, însoțită de o copie a acestor documente. 

Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază 
de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport. 

Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 
martie și 30 septembrie inclusiv. 

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an 
de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o 
bonificație de 10 % pentru persoane fizice și de 5 % pentru persoane juridice. 

Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat bugetului local de către contribuabili, 
persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen 
de plată. în cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport, 
pentru care impozitul este datorat bugetului local al comunei Cîmpineanca, suma de 50 lei se 
referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 

CAPITOLUL V 

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , AVIZELOR 
ȘI AUTORIZAȚIILOR 

Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, un aviz sau o autorizație menționată în 
prezentul capitol trebuie să plătească o taxă   înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau 
autorizația necesară. 
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Taxele pentru eliberarea certificatelor , avizelor și a autorizațiilor sunt stabilite în Anexa , 
care sunt în sumă fixă sau cotă procentuală. 

 Pentru taxele de eliberare a autorizațiilor de construire, stabilite pe baza valorii autorizate a 
lucrărilor de construcție, se aplică următoarele reguli: 

a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana 
care solicită autorizația și se plătește înainte de emiterea acesteia; 

b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai 
mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457 ; 

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 
zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația 
trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul 
de specialitate al autorității administrației publice locale; 

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind 
valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației 
publice locale are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de 
construcție; 

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al 
autorității administrației publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie 
plătită orice diferență de taxă datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice 
diferență de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale. 

CAPITOLUL VI 

TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR ÎN VEDEREA 
DESFĂȘURĂRII UNOR ACTIVITĂȚI 

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare are în vedere următoarele 
reguli: 

a) taxa se referă la autorizațiile sanitare de funcționare eliberate de direcțiile de sănătate 
publică teritoriale în temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările ulterioare; 

b) taxa este anuală; 

c) taxa se achită integral, anticipat eliberării sale, indiferent de perioada rămasă până la 
sfârșitul anului fiscal respectiv; 

d) taxa constituie venit la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde se află situat 
obiectivul sau unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită autorizarea ; 

e) taxa nu se restituie dacă autorizația a fost suspendată temporar sau definitiv ; 

f) direcțiile de sănătate publică teritoriale vor solicita beneficiarilor autorizației respective 
dovada efectuării plății taxei în contul unității administrativ-teritoriale unde se află situate 
obiectivele și/sau unde se desfășoară activitățile pentru care se solicită autorizarea. 

Taxa pentru eliberarea atestatelor de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol se achită integral, anticipat eliberării 
atestatului de producător, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal 
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respectiv, fără a substitui orice altă autorizație/aviz/acord/licență prevăzută ca obligație legală 
pentru organizarea și funcționarea unor astfel de activități comerciale. 

Taxa se încasează de la persoanele fizice, producători, care intră sub incidența Legii nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 
agricol. 

CAPITOLUL VII 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI 
PUBLICITATE 

Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate  în baza unui contract sau 
a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în 
prezentul capitol, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de 
informare în masă scrise și audiovizuale. 

Taxa se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia persoana 
prestează serviciile de reclamă și publicitate. 

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei 
respective la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate. 

 Valoarea serviciilor de reclamă și publicitate cuprinde orice plată obținută sau care urmează 
a fi obținută pentru serviciile de reclamă și publicitate, cu excepția taxei pe valoarea 
adăugată. 

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate  se declară și se plătește de către prestatorul 
serviciului de reclamă și publicitate 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 și 
publicitate. 

Orice persoană care utilizează un panou, un afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și 
publicitate datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul capitol către bugetul local al 
comunei. 

Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin 
înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului 
pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local. 

Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, 
până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă 
și publicitate, datorată  bugetului local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de 
până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. 

Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate sunt obligate să 
depună o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice 
locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj. 

CAPITOLUL VIII 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă 
activitate distractivă  are obligația de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol. 
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Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din 
vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor. 

Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele 
plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat 
în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor. 

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol 
au obligația de: 

a) a înregistra biletele de intrare și/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al 
autorității administrației publice locale care își exercită autoritatea asupra locului unde are 
loc spectacolul; 

b) a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, 
precum și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente; 

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care 
depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente; 

d) a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 

e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice 
locale, documentele justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole; 

f) a se conforma oricăror altor cerințe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidența și 
inventarul biletelor de intrare și a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în 
comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii și Ministerul Tineretului și Sportului. 

 

 

 

CAPITOLUL IX 

TAXE SPECIALE 
Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de 
serviciile oferite de instituția sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de 
organizare și funcționare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să 
efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. 

Taxele speciale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de înfiintare, întreținere și 
funcționare a acestor servicii conform destinațiilor aprobate urmărindu-se în principal 
creșterea calității serviciului. 

Taxa xerox se instituie având în vedere solicitările contribuabililor persoane fizice / persoane 
juridice  pentru : 

- eliberarea de diverse copii de pe documente care există în arhiva  și la compartimentelor de 
specialitate ale primăriei; 

- pentru documente justificative  necesare în vederea eliberării de adeverințe , certificate , 
autorizații , etc. 
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-pentru asigurarea și furnizarea informațiilor de interes public . 

Toţi contribuabilii persoanele juridice / persoanele fizice datorează o taxă pentru eliberarea 
în regim de urgenţă a certificatului de atestare fiscală în termen de 24 de ore de la data 
depunerii cerererii, în cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă. 
Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar 
veniturile realizate vor fi utilizate de către pentru creșterea calitatii serviciului public specific 
prin achizitia de active fixe corporale si necorporale ( tehnica de calcul, mobilier),    materiale 
( birotica, consumabile), obiecte de inventar. 

 

CAPITOLUL X 

ALTE TAXE LOCALE 
Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfacerea de bunuri ce face 
obiectul comerţului,  de-a lungul drumurilor publice, pe alei, trotuare şi alte locuri publice se 
stabileşte în lei/zi şi se plăteşte anticipat  desfasurării  activităţii pe domeniul public şi privat 
al localităţii .  

 

Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de 
venituri care folosesc infrastructura publică locală se datorează pe întregul an şi se achită 
până la 31 martie a anului fiscal , pentru echipamentele şi utilajele existente în patrimoniul 
persoanelor fizice şi juridice la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior .  

          

Pentru echipamentele şi utilajele dobândite după 1 ianuarie, taxele locale se datorează 
începând cu data de întâi a anului următor  dobândirii echipamentului sau utilajului.  

          

Pentru echipamentele şi utilajele înstrăinate ori scoase din funcţiune, taxele locale aferente se 
dau la scădere începând cu data de întâi a anului următor în care s-a produs aceasta situaţie.  

          

Vehiculele care nu se supun înmatriculării se înregistrează potrivit prevederilor legale în 
vigoare la serviciul de specialitate al Primăriei Cîmpineanca , plătindu-se anticipat  taxă de 
eliberare a certificatului de înregistrare,  taxă de eliberare a numărului de inmatriculare  
pentru fiecare vehicul  deţinut. 

 

Taxele pentru fiecare echipament sau utilaj deținut sunt prevăzute în Anexa 2. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ 
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                  SECRETARUL COMUNEI 

    CHIRILĂ ȘTEFAN           ROTARU OANA 

 


