
ROMANIA 
JUDETUL DAMBOVITA 
CONSILIUL LOCAL RACIU 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2012 

 
PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEŢ DÂMBOVIŢA, 
Având in vedere:  

 referatul consilierului din cadrul compartimentului Taxe și Impozite, vizând propunerile pentru stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul 2012, înregistrat sub nr. 5515/ 15.12.2011;  

 dispozițiile Titlului XI Impozite și taxe locale din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 dispozițiileTabloului cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum 
şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2012 din HG nr. 956/2009, cu modificările și completările ulterioare;  

 art. 178, alin. 2 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 În temeiul art. 36, alin. 4, lit. c, art. 39, alin. 1, art.45, alin. 6, și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 p rivind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune următorul,  

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1 Se aproba taxele si impozitele locale pentru anul 2012, la nivelul comunei Raciu, conform anexei 1, care face parte 
integrantă din prezenta, după cum urmează: 
a) impozitul şi taxa pe clădiri 
  - pentru persoane fizice - impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii 
conform anexei 1;       
 - pentru persoane juridice se stabileşte conform anexei 1. 
b) impozitul şi taxa pe teren 
 - pentru persoanele fizice si juridice se stabileşte conform anexei 1. 
c) impozitul asupra mijloacelor de transport pentru persoane fizice şi juridice  
 - se stabileşte conform anexei 1.  
d) taxa pentru eliberarea certificatelor avizelor si autorizaţiilor 
 - se stabileşte conform anexei 1. 
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate  
 - taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se stabileşte conform anexei 1.  



 - taxa pentru afişaj in scop de reclama si publicitate se stabileşte conform anexei 1. 
f) impozitul pe spectacole 
 - se stabileşte conform anexei 1. 
g) taxe speciale  
 – se stabilesc conform anexei 1. 
h) alte taxe locale 
 - se stabilesc conform anexei 1. 
i) sancţiuni aplicabile persoanelor fizice şi juridice. 

- se stabilesc conform anexei 1. 
Art. 2. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor 
fizice, precum şi a impozitului pe teren pentru anul 2012, la nivelul comunei Raciu avem stabilite următoarele zone de 
impozitare: 

- Zona A: - satul Raciu şi gospodăriile aflate de-a lungul şoselelor asfaltate din satul Şuţa Seacă  
- Zona B: - satul Silişte şi partea din satul Şuţa Seacă ce nu intră în zona A de impozitare 

Art. 3 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren si mijloace de transport, datorat pentru întregul an de către 
contribuabilii persoane fizice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificaţie de 10%, iar pentru 
contribuabilii persoane juridice o bonificatie de 5%. 
Art. 4. Se aprobă lista facilităţilor fiscale acordate contribuabililor, potrivit anexei nr. 2 .  
Art. 5.  Anexele nr. 1si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 6.Cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri se însărcinează primarul localităţii şi compartimentul de taxe şi impozite, iar 
pentru aducerea ei la cunoştinţa publică, secretarul comunei.  
 
 
 

INIŢIATOR, 
Primar Grădinaru Vasile 

 
 
 



 
TABLOUL 

CUPRIZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, 
PRECUM  SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2012 

 
              

                                                                  ANEXA nr.1  

1. CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozitele si taxele locale 
          Valorile impozabile prevazute la art. 251 alin.(3), impozitele si taxele locale care constau intr-o anumita suma in lei si care se indexeaza/ ajusteaza, 
       in conditiile art. 292 si, respectiv ale art. 295 alin. (12),precum si amenzile care se actalizeaza potriivit art. 294, alin. (7). 
                                                                                                                              CAPITOLUL II 

 
IMPOZITUL/ TAXA PE CLADIRI 

                                                            lei/mp 
Leg.nr.571/2003 art.251 alin. (3).  A. 
             

VALORILE IMPOZABILE 
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, apartinand persoanelor fizice 

 
Tipul cladirii  

NIVELURILE APLICATE PENTRU 
ANUL 2011 

 
NIVELURI PROPUSE PENTRU ANUL 

2012 (10%) 
Valoarea impozabila – lei /mp Valoarea impozabila – lei /mp 

Cu instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice, încălzire 
(condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice, încălzire 

Cu instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice, încălzire 
(condiţii cumulativ 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice, încălzire 

0 1 2 3 4 
A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu 
pereti exteriori din caramida arsa sau orice 
alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si/sau chimic. 

  
  
  

806 

  
  
  

478 

  
  
  

886.6 

  
  
  

525.8 
B.Cladire cu pereti exteriori din lemn, din 
piatra naturala, din caramida nearsa, din 
valatuci sau orice alte materiale nesupuse uni 
tratament termic si/sau chimic. 

 
 
 

219 

 
 
 

137 

 
 
 

240.9 

 
 
 

150.7 
C.Cladire-anexa cu cadre din beton armat 
sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau 
din orice alte materiale rezltate in urma unui 
tratament termic si/sau chimic. 

  
  
  

137 

  
  
  

123 

  
  
  

150.7 

  
  
  

135.3 
D.Cladire-anexa cu peretii exteriori din 
lemn, din piatra naturala, din caramida 
nearsa, din valatuci sau din orice alte 

 
82 

  
54 

 
90.2 

  
59.4 

 



materiale nesupuse unui tratament termic 
si/sau chimic. 
E.In cazul contribuabilului care detine la 
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, 
la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca 
locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazute la lit.A-D 

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

F.In cazul contribuabilului care detine la 
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, 
la demisol si/sau la mansarda, utilizate in 
alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare 
dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D 

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

 
              (5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii  si  zona in care este amplasata cladirea prin inmultirea valorii determinate din tabel cu coeficientul de corectie: 
                                           - rangul IV, zona A= 1,10, si zona B = 1,05.  
                          - rangul  V, zona A= 1,05, si zona B  =1,00. 
               (6) Cota de impozitare pentru mediul rural este de 0,1% aplicata asupra valorii impozabile. 
               (8)  In cazul claditii utlilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, se majoreaza cu cate % pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia;  
  Art. 252 
              (1)  Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează: 
                          a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
                          b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
                          c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. 
             (2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală. 
             (3)   În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost  dobândite, aşa cum rezultă din 
documentele 
             ce atestă calitatea de proprietar. 
              
    Art 253.               B.    IMPOZITUL PE CLADIRI  DATORAT DE PERSOANELE  JURIDICE 
 
          (1)  In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea  cotei de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor 
juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie  cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la punctul (1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR. 
CRT. 

TIP CLADIRE* COTE DE IMPOZITARE APLICATE IN 
ANUL 2011 

COTE DE IMPOZITARE PROPUSE 
PENTRU  ANUL 2012 

1. Cladiri reevaluate  sau dobandite in ultimii 3 ani 
anteriori anului fiscal  de refrinta (art. 253 
alin.(2) din Legea 571/2003) 

1,5% 1,5% 

2. cladiri nereevaluate in ultimii 3 ani anteriori 
anului fiscal de referinta, apartinand agentilor 
economici 

10% 10% 

3. cladiri nereevaluate in ultimii 5 ani anteriori 
anului fiscal de referinta, apartinand agentilor 
economici 

- 30% ( ordonanta 30/31.08.2011) 

  



 
 

 
                                                                                                                                 CAPITOLUL III 

IMPOZITUL si TAXA PE TEREN  PERSOANE FIZICE si JURIDICE 
 

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN- TERENURI CURTI CONSTRUCTII  
Lg.nr.571/2003, art. 258 alin. (2)                                                                                                                    lei/ha
    

 
  

             
 Zona în 
cadrul localităţii  

Nivelurile aplicate in anul 2011 
 

Nivelurile propuse pentru 2012 
                                         

Persoane fizice Persoane juridice  (20%) Persoane fizice 
(10%) 

Persoane juridice (20%) 

Rangul IV Rangul IV Rangul IV Rangul V Rangul 
IV 

Rangul V Rangul 
IV 

Rangul IV 

A 766 613 919,2 735,6 842.6 674.3 919,2 735,6 
B 613 460 735,6 552 674.3 506 735,6 552 

                                                                                           
   

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE IN INTRAVILAN- ORICE ALTA CATEGORIE DE 
FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII 

Lg.nr.571/2003, art. 258 alin.(4)                                                                                                                                                              lei/ha     
 

NR. 
CRT. 

 
 

 
 
 

Categorie de folosinţă / 
                                    / 
                                    / 
                                    / 
                                    /   Zona 

 
NIVELURI APLICATE IN ANUL 2011 

 
NIVELURI PROPUSE PENTRU ANUL 2012 

PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE 
                (20%) 

PERSOANE FIZICE 
(10%) 

PERSOANE 
JURIDICE (20%) 

Zona A Zona B Zona A Zona B Zona A Zona B Zona 
A 

Zona 
B 

1.  teren arabil 24 18 28,8 21,6 26.4 19.8 28,8 21,6 
2.  păşune 18 16 21,6 19,2 19.8 17.6 21,6 19,2 
3.  fâneata 18 16 21,6 19,2 19.8 17.6 21,6 19,2 
4.  vie 40 30 48 36 44 33 48 36 
5.  livada 46 40 48 36 50.6 44 48 36 
6.  pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 24 18 28,8 21,6 26.4 19.8 28,8 21,6 
7.  teren cu ape 13 11 15,6 13,2 14.3 12.1 15,6 13,2 
8. drumuri si cai ferate x x x x x x x x 
9. Teren neproductiv x x x x x x x x 

    
La impozitele/taxele asupra terenurilor intravilane, altele decat curti constructii se aplica coeficientul de corectie: 

- rangulIV zona A= 1,10 si zona B= 1,05; 
- rangul V zonaA = 1,05 si zona B= 1,00; 

 
 



 
 
 
             

 
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 

 
Lg.nr.571/2003 art.258 alin.(6)                                                                                                                                                                lei/ha 
 

NR. 
CRT. 

 
 

 
 
Categoria de folosinta/ 
                                   / 
                                  / 
                                  / 
                                  / 
                                  /  Zona 

NIVELURILE 
APLICATE IN ANUL 

2011 
 

NIVELURILE 
PROPUSE PENTRU  ANUL  

2012 
 

Persoane 
fizice 

Persoane 

juridice(20%) 

Persoane 
fizice 
(10%) 

Persoane 
juridice 

(20%) 

A B A B A B A B 
1. Teren cu constructii 27 24 32,4 28,8 29.7 24 32,4 28,8 
2. Arabil 43 41 51,6 49,2 43 41 51,6 49,2 
3. Pasune 24 22 28,8 26,4 24 22 28,8 26,4 
4. Faneata 24 22 28,8 26,4 24 22 28,8 26,4 
5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.5.1 48 46 57,6 55,2 48 46 57,6 55,2 
5.1. Vie pana la intrarea pe rod x x x x x x x x 
6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.6.1 48 46 57,6 55,2 48 46 57,6 55,2 
6.1. Livada pana la intrarea pe rod x x x x x x x x 
7. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celi prevazut la 

nr.crt.7.1 
14 12 16,8 14,4 14 12 16,8 14,4 

7.1. Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie x x x x x x x x 
8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 5 4 6 4,8 5 4 6 4,8 
8.1 Teren cu amenajari piscicole 29 27 34,8 32,4 29 27 34,8 32,4 
9. Drumuri si ai ferate x x x x x x x x 
10. Teren neproductiv x x x x x x x x 

 
La calculul impozitului pe teren extravilan, se aplica coeficientul de corectie dupa cum urmeaza: 

- rangulIV zona A= 1,10 si zona B= 1,05; 
- rangul V zonaA = 1,05 si zona B= 1,00; 
 

 
 
 

 
CAPITOLUL IV 

IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT 
                                                                            

 
Mijloace de transport cu tractiune mecanica 

NIVELURILE APLICATE IN ANUL 2011 
 

NIVELURILE 
PROPUSE PENTRU  ANUL 2012 

 



 
 
 
 

        Lg.nr.571/2003 art.263 alin.(2)        

 
Suma, in lei, pentru fiecare grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta 

                                                                                                                           10% 
 
 

Persoane fizice   Persoane juridice Persoane fizice   Persoane juridice 
1.Motorete, scutere, motociclete si 
autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana 
la 1600 cm3 inclusiv 

8 8 8 8.8 

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 
1601 cm3 si 2000 cm3 

18 18 18 19.8 

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 
2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv 

36/ 
72 

36/ 
72 

72 79.2 

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 
2601 cm3 si 3000 cm3, inclusiv 

72/ 
144 

72/ 
144 

144 158.4 

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de 
peste 3001 cm3 

145/ 
290 

145/ 
290 

290 319 

6.Autobuze, autocare, microbuze 24 24 24 26.4 
7.Alte vehicule cu tractiune mecanica cu 
masa totala maxima autorizata de pana la 12 
tone inclusiv 

30 30 30 33 

8.Tractoare inmatriculate 18 18 18 19.8 
9.In cazul unui atas 50% din taxa 

ptr.motocicletele, 
motoretele si 

scuterele respective 

50% din taxa 
ptr.motocicletele 

motoretele si 
scuterele respective 

50% din taxa 
ptr.motocicletele 

motoretele si 
scuterele respective 

50% din taxa 
ptr.motocicletele 

motoretele si 
scuterele respective 

  
 
 
 
 
 
1. Legea 571/2003 art.263, alin.(4).   Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate 
exclusiv în operaţiunile de transport intern 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angaj
operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatică 
sau un echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu alt sistem 
de suspensie 

Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatică 
sau un echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu alt sis
de suspensie 

I Vehicule cu două axe         

  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 0 133 

  2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 133 367 

  3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 367 517 

  4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169 517 1.169 

  5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169 517 1.169 

II Vehicule cu 3 axe         



  1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 133 231 

  2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 231 474 

  3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 474 615 

  4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 615 947 

  5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472 947 1.472 

  6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472 947 1.472 

  7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472 947 1.472 

III Vehicule cu 4 axe         

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 615 623 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 623 973 

  3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545 973 1.545 

  4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 

  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 

  6 Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 

 

 

 

 

 

2. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate 
exclusiv în operaţiunile de transport intern 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajat
operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem 
de suspensie 
pneumatică sau un 
echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu alt sistem 
de suspensie 

Vehicule cu sistem 
de suspensie 
pneumatică sau un 
echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu alt sistem 
suspensie 

I Vehicule cu 2 + 1 axe         

  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 

  2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 

  3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 0 60 

  4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 60 137 

  5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 137 320 

  6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 320 414 

  7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 414 747 

  8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310 747 1.310 

  9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310 747 1.310 

II Vehicule cu 2 + 2 axe         

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 128 299 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 299 491 

  3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 491 721 

  4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 721 871 

  5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429 871 1.429 

  6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984 1.429 1.984 

http://codfiscal.money.ro/art-263-calculul-impozitului/


  7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 

  8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 

  9 Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 

  Vehicule cu 2 + 3 axe         

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579 2.197 1.579 2.197 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986 

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986 

IV Vehicule cu 3 + 2 axe         

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937 1.395 1.937 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679 1.937 2.679 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963 

V Vehicule cu 3 + 3 axe         

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 794 960 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434 960 1.434 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283 

 
 

 
REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE 

Legea 571/2003,art.263 alin.(6)       
Masa totala maxima autorizata NIVELURILE APLICATE IN ANUL 2011 

(Impozit) 
NIVELURILE APLICABILE PENTRU 

ANUL 2012 
(Impozit) 

Persoane fizice Persoane juridice 
(20%) 

Persoane fizice 
(10%)                       

Persoane juridice 
(20%) 

a) până la 1 tona, inclusiv  
8 

9  
9 

b) peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone  29 34 32 
c) peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 45 54 49 
d) peste 5 tone                 55 

 
66                 60 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPITOLUL V 
 

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor – persoane fizice şi juridice 
În domeniul construcţiilor, taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor  sau de natura serviciilor 

prestate, astfel: 
                                                                                                        

a 571/2003, art.267, alin. (1)  
      Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediu urban 

Nivelurile aplicate 
in anul 2011 

Nivelurile aplicabile  
 pentru anul 2012 

 
 
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism: 
a) până la 150 mp inclusiv 

Taxa 
- lei 

(20%) 

Taxa 
- lei 

(20%) 
6 6 

b) între 151 şi 250 mp inclusiv 7 7 
c) între 251 şi 500 mp inclusiv 10 10 
d) între 501 şi 750 mp inclusiv 12 12 
e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv 14 14 
f) peste 1.000 mp 14 + 0,01 lei/mp pt 

fiecare mp care 
depăşeşte 1.000 mp 

14 + 0,01 lei/mp pt fiecare mp care 
depăşeşte 1.000 mp 

alin.(2). Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita conform alin(1) 
alin.(3). Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din 
valoarea autorizata a lucrarilor de constructii 
alin.(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări) 8lei pt fiecare mp 

afectat 
8 lei pt fiecare mp afectat 

alin.(7)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de 
expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a 
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor 

8 lei pt fiecare mp de 
suprafaţă ocupată de 

construcţie 

8 lei pt fiecare mp de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

alin.(8) Taxa  pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt alineat al prezentului articol este egala cu 1% din 
valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente. 
alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita 
pentru determinarea impozitului pe cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa 
reflecteportiunea din constructie care urmeaza a fi demolata. 
alin.(10). Taxa pentru prelungirea unui certificate de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau autorizatiei initiale. 
 
 
 
alin.(11) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la 
reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin 
cablu, taxa datorată pentru fiecare instalaţie 

13 pt fiecare racord 13 pt fiecare racord 

 alin.(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi  
amenajarea teritoriului, de către primari  

15 15 

 alin.(13)  Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 9 9 
                                                                                                                                                                                          



 Legea 571/2003, art. 268 Nivelurile aplicate in 
anul 2011 (20%) 

Nivelurile propuse 
pentru anul 2012 (20%) 

alin (1).Pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfasurarea unei activitati economice-sunt taxe 
pentru desfasurarea de catre persoane fizice a unor activitati economice in mod independent, 
precum si pentru infiintarea si functionarea asociatiilor familiale.  

15 15 

alin (2).Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare 20 20 
alin (3).Pentru eliberarea de: copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, pentru fiecare mp sau fracţiune de mp de plan 
 

 
34 

 
 
 

  
34  

  
  
 

alin (4). Pentru eliberarea certificatului de producător x x 
 - Pasari 30 30 
 - Lapte, branza, oua 36 

 
36 

 
 - legume, fructe 36 36 

 - lapte, legume, fructe 42 42 
 - miere 48 48 
 - lapte, cereale, legume,fructe, miere 68 

 
69 

 
 - cereale 60 60 

- flori 42 42 

 alin (5).Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica-se incaseaza de la comerciantii a caror activitate se dasfasoara potrivit 
CAEN, clasa 5530-restaurante si clasa 5540-baruri 

 
500 

 

 
500 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL VI 
Taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

          lei/mp sau fracţiune de mp 



Legea 571/2003, art.271 alin.(2) Nivelurile aplicate in 
anul 2011 

Nivelurile  propuse 
pentru anul 2012 

1.      Taxa  pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 
- 1.1. în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică 

  
28 lei/mp sau fractiune de mp 

 
34 lei/mp sau fractiune de mp 
 

- 1.2. în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate  20 lei/mp/an sau fractiune de 
mp 

 

24 lei/mp/an sau fract. de mp 

2. Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă şi publicitate, sunt 
obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetului local o taxă de reclamă şi 
publicitate de 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă. 

  
  

3% 

 
 

3% 
            

CAPITOLUL VII 
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

                                                                                                                                                                                                                            lei /mp/zi 
Legea 571/2003, art.275 alin.(2)  
       Manifestarea artistica sau activitatea distractiva                                                                   
                                                                                              

Nivelurile aplicate in 
anul 2011 

Nivelurile  propuse 
pentru anul 2012 

1. În cazul videotecilor 2 lei/mp 2 lei/mp 
2. În cazul discotecilor    

3lei/mp   
   

3 lei/mp   
                 
                                                                                                                             CAPITOLUL IX 

                                                                      TAXE SPECIALE       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
                                                                                               
 
 
 

 
Legea 571/2003, art.282, alin.(1) 

 
 
 
 

Nivelurile aplicate in 
anul 2011 

-lei - 
 

Nivelurile  propuse pentru  
anul 2012 

-lei - 

      1. Taxa inchiriere camin cultural x x x 
         - taxa pentru desfasurare nunti Lei/eveniment 

 
350 350 

          - taxa pentru desfasurare botezuri si alte evenimente Lei/eveniment 200 200 

      2.   Taxa de paza obsteasca Lei/an/gospodarie 35 35 

.     3.  Taxa  privind  servicii de copiat Lei/pagina 0,5 0,5 
      4.   Eliberarea certificatelor fiscale in ziua solicitarii Lei/exemplar     8 
      5.    Taxa de salubrizare Lei/luna/gospodarie 16 16 
      6.  Taxa desfacere casatorie prin divort pe cale administrativa lei 700 700 

  



                                                                                                                            CAPITOLUL X 
                                                                                 ALTE TAXE LOCALE                                                             

     
                                                                              

 Legea 571/2003, 
   art.283 alin (1) 
 
Taxa stradala pentru desfacerea de produse ce fac obiectul 
comertului in ctanduri situate de-a lungul drumurilor publice 

Nivelurile aplicate in anul 2011 
-lei - 

 

Nivelurile  propuse pentru anul  
2012 
-lei - 

 

 
5 lei/mp/zi 

 
5 lei/mp/zi 

. Art.283 alin (3) 
 Taxe pentru vehicule lente lei/an/vehicul 

48 lei/an 48 lei/an 

                                                                                               
                                                                                                                      
 
                                                                                                                       CAPITOLUL XIII 
                                                              SANCTIUNI 

             
                                                                lei  

PERSOANE FIZICE 
Art.294 alin.(4) -  Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vanzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 1.360 lei  
Art.294 alin.(3) -  Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amenda de 60 lei, iar cele de la lit.b)-d), cu amenda de 240 lei. 

          NOTA: Leg.571/2003- alin.(2), pct.a)    – „ Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere”prevazute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6)  şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 
                                                                                    alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290; 
                                                                        b)    -  Nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 
                                                                                    alin. (2) şi art. 290 

c) - Nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^1) şi ale art. 264 alin. (5), referitoare la  înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, 
             precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate; 

                                                     d)    - Refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 295^1, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora  . 
                                                 lei                          

PERSOANE JURIDICE 
Art.294 alin.(6) – Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.(a) se sanctioneaza cu amenda de 240 lei, iar cele de la lit.b) – d), cu amenda de 960 lei. 
                          - Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta de gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a 
biletelor de spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 1.100 lei.  

                 
 
         Plafonul creantelor fiscale care se anuleaza la 31.12.2011 se stabileste in suma de 10 lei, conform art. 178 din OG 92/2003 actualizata prin 
OG 29/2011.    
       
  
 

 
ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

Taxele extrajudiciare de timbru – Legea nr.117/1999,  cu modificarile si completarile ulterioare 



 
 

 
EXTRAS DIN NORMA JURIDICĂ Niveluri aplicabile pentru anul 2011 

                                                  – lei  
CAP.I. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, 
Ministerul Justiţiei si Liberatatilor Cetatenesti, Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casatie  si  
Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice : 

                                                 x 

1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum 
şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, 
a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu 
excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 

2 

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: 
-  pentru animale sub 2 ani 
          

-  pentru animale peste 2 ani 

  
2 
 

2 
3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de 
proprietate: 

x  
  

-   pentru animale sub 2 ani 
   

-  pentru animale peste 2 ani 

                                                      2 
 

                                                      4 
   

4. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie 2 
5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 
6. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 13 
7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 
8. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de 
autorităţile străine 

2 

9. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 
10. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. CAP.II. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi 
înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de 
vânătoare şi de pescuit: 

x  

1.       Acte de identitate: 
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau 
prelungirea valabilitatii actelor de identitate pentru cetatenuu straini si pentru persoanele fara 
cetatenie, precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei 
cetatenilor romani  

  
  
4 

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie  5 
2. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 
CAP.III. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii 
permiselor de conducere: 

x 

1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de 
autovehicule: 
a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile si 
subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E 

  
  
  
5 

b) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C, 
C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb, si Tv 

24 

2.Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru 
categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la 
examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru 
persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor 
pentru categoriile B, B1, B+E  
 

72 
 
 

CAP.IV. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de 
circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe: 

x  

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: 
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv 

  
  

52 
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 125 
2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate 
permanent sau temporar 

8 

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe  autovehiculelor şi remorcilor 357 
CAP.IV1 Taxe pentru furnizare de date  
1.Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul 
national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de 
conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului 
Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare. 

4 

1.Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii 
fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia 
celor pentru terenurile agricole si forestiere. 

13 

  
 



 

   Anexa 2 la Proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor   si impozitelor locale pentru anul 2012 
                                                                  
 

CAPITOLUL XI 
Facilităţi comune 

 
Art. 284 
Facilităţi pentru persoane fizice 
(1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, 
precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 nu se aplică pentru: 
a) veteranii de război; 
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-Legea 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,  republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi în alte legi. 
(2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu 
datorează: 
a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu; 
b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a); 
c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.  
(3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. 
(4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de 
către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.  
(5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), 
scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi. 
(6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4).  
(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) şi 
alin. (4). 
(71) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice 
prevăzute la alin. (1) şi (2). 
(72) Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în 
suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu  s-au recăsătorit. 
(8) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care 
persoana depune documentele justificative în vederea scutirii. 
(9) Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea 
termică, precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică.  
(10) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, 
precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi 283 se reduc cu 50%, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor 



facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, republicată, cu 
modificările ulterioare, pentru persoanele fizice care domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în: 
a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico -sociale a unor localităţi din 
Munţii Apuseni, cu modificările ulterioare; 
b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării 
economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, cu modificările ulterioare.  
(11) Nu se datorează taxa asupra succesiunii, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, 
republicată, cu modificările ulterioare, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului 
bunurilor. Această taxă nu se datorează nici în cazul autorilor decedaţi anterior datei de 1 ianuarie 2005, dacă încheierea procedurii succesorale a 
fost făcută până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv. 
(12) Taxele de timbru prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la 
autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii, din 
extravilan, se reduc la jumătate. 
(13) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice, dacă: 
a) clădirea este o locuinţă nouă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; sau 
b) clădirea este 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 prin Legea nr.  
Art. 285 
Facilităţi pentru persoanele juridice 
(1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, 
precum şi alte taxe locale precizate la art. 282 şi art. 283 nu se aplică: 
a) oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite 
pentru activităţi economice; 
b) fundaţiilor testamentare 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; 
c) 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. 
(2) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenurile acestora se reduc cu 50% pentru acele imobile situate pe litoralul Mării Negre deţinute de 
persoane juridice şi care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o durată de minimum 6 luni în cursul unui an calendaristic. 
(3) Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreş ti, dar numai pentru 
primii 5 ani de la data achiziţiei clădirii. 
(4) Nu se datorează impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, cu excepţia celor folosite 
în scop economic. 
Codul fiscal actualizat prin: 
OG 30/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale din 31 august 2011, Monitorul Oficial 627/2011; 
OUG 127/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 8 octombrie 2008, Monitorul Oficial 705/2008;  

Legea 343/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 17 iulie 2006, Monitorul Oficial 662/2006; 


