ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL FĂUREI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local
nr. 66 din 22 decembrie 2014

TABLOUL
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora,
precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2015
I. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
CAPITOLUL I - IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor
Art. 1
fizice
NIVELURILE
NIVELURILE INDEXATE
APLICABILE ÎN ANUL
PENTRU ANUL 2014
FISCAL 2015
Valoarea impozabilă
Valoarea impozabilă
- lei/mp - lei/mp Cu instalaţii
Fără
Tipul clădirii
Cu instalaţii de
de apă,
instalaţii de
Fără instalaţii
apă, canalizare,
canalizare,
de apă,
apă,
electrice şi
electrice şi canalizare,
canalizare,
încălzire
electricitate sau încălzire electricitate
[condiţii
încălzire
(condiţii
sau
cumulative]
cumulative) încălzire
0
1
2
3
4
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
935
555
935
555
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din
254
159
254
159
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi
159
143
159
143
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate
în urma unui tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
95
63
95
63
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se
stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare
sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
1. În cazul contribuabilului care deţine la aceiaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate
ca locuinţă în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D valoarea impozabilă reprezintă 75% din suma care
s-ar aplica clădiri.
2. În cazul contribuabilului care deţine la aceiaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă,
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D valoarea
impozabilă reprezintă 50% din suma care s-ar aplica clădiri.
3. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea prin
înmulţirea valorii determinate conform art. 1 cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor
(rangul localităţii Făurei este III):_
Zona în cadrul
localităţii

Rangul localităţii
0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

1 .Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării,după cum urmează:
a) cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a
anului fiscal de referinţă.
2. În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită desfăşurata depăşeşte de 150 mp, valoarea
impozabilă a acesteia,determinată în urma aplicării prevederilor de mai sus, se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp
sau fracţiune din aceştia.
3. Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după
cum urmează:
- cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
- cu 150% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
- cu 300% pentru cea de-a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu;
Nu intră sub incidenţa acestor majorări persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune
legală.
CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU
Art. 2
CONSTRUCŢII
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL
NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2014
2015
Zona în
- lei/ha**) - lei/ha**) cadrul
localităţii
Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
0
I
II
IV
V
0
I
II
IV
V
III
III
A
10.353 8.597
7.553
889
711
10.353
8.597
7.553
889 711
6.545
6.545
B
8.597
6.499
5.269
711
534
8.597
6.499
5.269
711 534
4.447
4.447
C
6.499
4.447
3.335
534
355
6.499
4.447
3.335
534 355
2.113
2.113
D
4.447
2.113
1.763
348
178
4.447
2.113
1.763
348 178
1.230
1.230

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII NIVELURILE INDEXATE PENTRU
NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL 2014
ANUL FISCAL 2015
Zona
Nr. crt.
- lei/ha**)- lei/ha Categoria de folosinţă
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D
1
Teren arabil
28
21
19
15
28
21
19
15
2
Păşune
21
19
15
13
21
19
15
13
3
Fâneaţă
21
19
15
13
21
19
15
13
4
Vie
46
35
28
19
46
35
28
19
5
Livadă
53
46
35
28
53
46
35
28
6
Pădure sau alt teren cu
28
21
19
15
28
21
19
15
vegetaţie forestieră
7
Teren cu ape
15
13
8
X
15
13
8
X
8
Drumuri şi căi ferate
X
X
X
X
X
X
X
X
9
Neproductiv
X
X
X
X
X
X
X
X
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în
condiţii similare impozitului pe teren.
**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile
respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr. 348/2004 privind
denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul
că 1 mp = 0,0001 ha.
Art. 3

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
- lei/ha –
NIVELURILE INDEXATE
NIVELURILE APLICABILE ÎN
Zona
PENTRU ANUL 2014
ANUL FISCAL 2015
Nr. crt.
Categoria de folosinţă
Zona
Zona
0
1
A
B
C
D
A
B
C
D
1
Teren cu construcţii
31
28
26
22
31
28
26
22
2
Arabil
50
48
45
42
50
48
45
42
3
Păşune
28
26
22
20
28
26
22
20
4
Fâneaţă
28
26
22
20
28
26
22
20
5
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la
55
53
50
48
55
53
50
48
nr. crt. 5.1
5.1
Vie până la intrarea pe rod
X
X
X
X
X
X
X
X
6
Livadă pe rod, alta decât cea
56
53
50
48
56
53
50
48
prevăzută la nr. crt. 6.1
6.1
Livadă până la intrarea pe rod
X
X
X
X
X
X
X
X
7
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
16
14
12
8
16
14
12
8
forestieră, cu excepţia celui prevăzut
la nr. crt. 7.1
7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani
X
X
X
X
X
X
X
X
şi pădure cu rol de protecţie
8
Teren cu apă, altul decât cel cu
6
5
2
1
6
5
2
1
amenajări piscicole
8.1
Teren cu amenajări piscicole
34
31
28
26
34
31
28
26
9
Drumuri şi căi ferate
X
X
X
X
X
X
X
X
10
Teren neproductiv
X
X
X
X
X
X
X
X
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în
condiţii similare impozitului pe teren.
Art. 4

_1. Sumele stabilite pentru terenurile amplasate în intravilan art. 3 se înmulţesc cu coeficientul de corecţie corespunzător
prevăzut în următorul tabel (rangul localităţii Făurei este III):
Rangul localităţii
Coeficientul de corecţie
0

8,00

I

5,00

II

4,00

III

3,00

IV

1,10

V

1,00

_2. Sumele stabilite pentru terenurile amplasate în extravilan art. 4 se înmulţesc cu coeficientul de corecţie corespunzător
prevăzut în tabelul de la CAPITOLUL I - IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI pentru persoane fizice conform art.
1

CAPITOLUL III - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Art. 5
NIVELURILE INDEXATE NIVELURILE APLICABILE ÎN
PENTRU ANUL 2014
ANUL FISCAL 2015
Mijloc de transport cu tracţiune mecanică
Suma, în lei, pentru fiecare
Suma, în lei, pentru fiecare grupă
grupă de 200 cmc sau fracţiune
de 200 cmc sau fracţiune din
din aceasta
aceasta
I. Vehicule înmatriculate
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu
8
8
capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc
18
18
şi 2000 cmc inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc
72
72
şi 2600 cmc inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc
144
144
şi 3000 cmc inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001
290
290
cmc
6. Autobuze, autocare, microbuze
24
24
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată
30
30
de până la 12 tone inclusiv
8. Tractoare înmatriculate
18
18
II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule înregistrate, cu capacitatea cilindrică
lei/200 cmc sau fracţiune din
lei/200 cmc sau fracţiune din
aceasta
aceasta
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică mai
4
4
mică sau egală cu 4.800 cmc
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai
6
6
mare decât 4.800 cmc
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
150 lei/an
150 lei/an
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL
2014
2015
Numărul axelor şi masa totală
Vehicule cu sistem de
Vehicule cu sistem de
maximă autorizată
Vehicule cu alt sistem de suspensie pneumatică Vehicule cu alt sistem de
suspensie pneumatică sau
suspensie
sau un echivalent
suspensie
un echivalent recunoscut
recunoscut
X
X
X
X
I. Vehicule cu două axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar
0
133
0
133
mai mică de 13 tone
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar
133
367
133
367
mai mică de 14 tone
3. Masa de cel puţin 14 tone, dar
367
517
367
517
mai mică de 15 tone
4. Masa de cel puţin 15 tone, dar
517
1169
517
1169
mai mică de 18 tone
5. Masa de cel puţin 18 tone
517
1169
517
1169
X
X
X
X
II. Vehicule cu trei axe
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar
133
231
133
231
mai mică de 17 tone
2. Masa de cel puţin 17 tone dar
231
474
231
474
mai mică de 19 tone
3. Masa de cel puţin 9 tone, dar
474
615
474
615
mai mică de 21 tone
4. Masa de cel puţin 21 tone, dar
615
947
615
947
mai mică de 23 tone
5. Masa de cel puţin 23 tone dar
947
1472
947
1472
mai mică de 25 tone
6. Masa de cel puţin 25 tone, dar
947
1472
947
1472
mai mică de 26 tone
7. Masa de cel puţin 26 tone
947
1472
947
1472
X
X
X
X
III. Vehicule cu patru axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar
615
623
615
623
de mai mică de 25 tone

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL
2014
2015
Numărul axelor şi masa totală
Vehicule cu sistem de
Vehicule cu sistem de
maximă autorizată
Vehicule cu alt sistem de suspensie pneumatică Vehicule cu alt sistem de
suspensie pneumatică sau
suspensie
sau un echivalent
suspensie
un echivalent recunoscut
recunoscut
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar
623
973
623
973
mai mică de 27 tone
3. Masa de cel puţin 27 tone dar
973
1545
973
1545
mai mică de 29 tone
4. Masa de cel puţin 29 tone, dar
1545
2291
1545
2291
mai mică de 31 tone
5. Masa de cel puţin 31 tone dar
1545
2291
1545
2291
mai mic de 32 tone
6. Masa de cel puţin 32 tone
1545
2291
1545
2291
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL
2014
2015
Numărul axelor şi masa totală
Vehicule
cu
sistem
de
Vehicule
cu
sistem
de
maximă autorizată
Vehicule cu alt sistem
Vehicule cu alt sistem de
suspensie pneumatică sau
suspensie pneumatică sau
suspensie
de suspensie
un echivalent recunoscut
un echivalent recunoscut
X
X
X
X
I. Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone dar
0
0
0
0
mai mică de 14 tone
0
0
0
0
2. Masa de cel puţin 14 tone dar
mai mică de 16 tone
3. Masa de cel puţin 16 tone dar
0
60
0
60
mai mică de 18 tone
4. Masa de cel puţin 18 tone dar
60
137
60
137
mai mică de 20 tone
5. Masa de cel puţin 20 tone dar
137
320
137
320
mai mică de 22 tone
6. Masa de cel puţin 22 tone dar
320
414
320
414
mai mică de 23 tone
7. Masa de cel puţin 23 tone dar
414
747
414
747
mai mică de 25 tone
8,Masa de cel puţin 25 tone, dar
747
1310
747
1310
mai mică de 28 tone
9. Masa de cel puţin 28 tone
747
1310
747
1310
II. Vehicule cu 2+2 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone dar
mai mică de 2 5 tone
2 Masa de cel puţin 25 tone dar
mai mică de 26 tone
3 Masa de cel puţin 26 tone dar
mai mică de 28 tone
4 Masa de cel puţin 28 tone dar
mai mică de 29 tone
5. Masa de cel puţin 29 tone dar
mai mică de 31 tone
6 Masa de cel puţin 31 tone dar
mai mică de 33 tone
7. Masa de cel puţin 33 tone
dar mai mică de 36 tone
8. Masa de cel puţin 36 tone, dar
mai mică de 38 tone
9. Masa de cel puţin 38 tone
III. Vehicule cu 2+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar
mai mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone dar
mai mică de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone
IV. Vehicule cu 3+2 axe

X
128

X
299

X
128

X
299

299

491

299

491

491

721

491

721

721

871

721

871

871

1429

871

1429

1429

1984

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1984
X
1579

3012
X
2197

1984
X
1579

3012
X
2197

2197

2986

2197

2986

2197
X

2986
X

2197
X

2986
X

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL
2014
2015
Numărul axelor şi masa totală
Vehicule
cu
sistem
de
Vehicule
cu
sistem
de
maximă autorizată
Vehicule cu alt sistem de
Vehicule cu alt sistem
suspensie pneumatică sau
suspensie pneumatică sau
de suspensie
suspensie
un echivalent recunoscut
un echivalent recunoscut
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar
1395
1937
1395
1937
mai mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar
1937
2679
1937
2679
mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar
2679
3963
2679
3963
mai mică de 44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone
2679
3963
2679
3963
X
X
X
X
V. Vehicule cu 3+3
794
960
794
960
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar
mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar
960
1434
960
1434
mai mică de 40 tone
1434
2283
1434
2283
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar
mai mică de 44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone
1434
2283
1434
2283

Nivelurile prevăzute la art. 6 şi art. 7 pentru anul 2015 se stabilesc prin hotărâre de Guvern după publicarea în Jurnalul
Oficial al Comunităţilor Europene a ratei de schimb dintre euro şi leu.
Art. 8
Masa totală maximă autorizată
a. Până la 1 tonă inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

Art. 9
Masa totală maximă autorizată

Remorci, semiremorci sau rulote
NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2014
Impozitul, în lei
9
34
52
64

Mijloace de transport pe apă
NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2014

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2015
Impozitul, în lei
9
34
52
64

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2015
Impozitul, în lei
21

Impozitul, în lei
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz
21
personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
56
56
3. Bărci cu motor
210
210
4. Nave de sport şi agrement*)
între 0 şi 1119
între 0 şi 1119
5. Scutere de apă
210
210
6. Remorchere şi împingătoare:
X
X
a) până la 500 CP inclusiv
559
559
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv
909
909
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv
1.398
1.398
d) peste 4.000 CP
2.237
2.237
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta
182
182
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
X
X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv
182
182
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la
280
280
3.000 tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone
490
490
*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod.

CAPITOLUL IV - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art. 10
Taxa pentru eliberarea certificatului de
NIVELURILE
NIVELURILE INDEXATE
urbanism, în mediu urban
APLICABILE ÎN ANUL
PENTRU ANUL 2014
FISCAL 2015
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
Taxa, în lei
Taxa, în lei
a) Până la 150 mp, inclusiv
6
6
b) Între 151 şi 250 mp, inclusiv
7
7
c) Între 251 şi 500 mp, inclusiv
9
9
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 pentru
14 + 0,01 lei/mp pentru fiecare
fiecare mp care depăşeşte
mp care depăşeşte 1.000 mp
1.000 mp
NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2014
Art. 11

Taxa, în lei
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 8,00 lei inclusiv pentru fiecare
excavări
mp afectat
NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2014

Art. 12

Taxa, în lei
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire 8,00 lei inclusiv pentru fiecare
pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de
mp de suprafaţa ocupata de
expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice,
construcţie
precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor
NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2014

Art. 13

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
lucrările de racorduri şi branşamente la reţele
publice de apă, canalizare, gaze, termice,
energie electrică, telefonie şi televiziune prin
cablu

Taxa, în lei
13,00 lei inclusiv pentru
fiecare racord

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2014
Art. 14

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism
de către comisia de urbanism şi amenajarea
teritoriului, de către primari sau de structurile
de specialitate din cadrul consiliului judeţean

Taxa, în lei
15,00 lei

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2014
Art. 15

Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatură stradală şi adresă

Taxa, în lei
9,00 lei

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2015
Taxa, în lei
8,00 lei inclusiv pentru
fiecare mp afectat
NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2015
Taxa, în lei
8,00 lei inclusiv pentru
fiecare mp de suprafaţa
ocupata de construcţie

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2015
Taxa, în lei
13,00 lei inclusiv pentru
fiecare racord

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2015
Taxa, în lei
15,00 lei

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2015
Taxa, în lei
9,00 lei

NIVELURILE INDEXATE NIVELURILE APLICABILE
PENTRU ANUL 2014
ÎN ANUL FISCAL 2015
Taxa, în lei
Taxa, în lei
Art. 16

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru
desfăşurarea unei activităţi economice:
1. în mediul urban

80,00

80,00

Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei
activităţi economice.
NIVELURILE INDEXATE NIVELURILE APLICABILE
PENTRU ANUL 2014
ÎN ANUL FISCAL 2015
Taxa, în lei
Taxa, în lei
Art. 17

Art. 18

Art. 19

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de
pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliile locale

Taxa pentru eliberarea certificatului de
producător

Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2005
Art. 20
Taxa pentru eliberarea /vizarea autorizaţiei
taxi
Taxa pentru eliberarea /vizarea autorizaţiei
pentru executarea serviciului public de
transport persoane în regim de taxi
Taxa pentru utilizarea locurilor de aşteptare
clienţi pentru taxi

Art. 21

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
Taxă pentru vizarea autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

20,00

20,00

NIVELURILE INDEXATE NIVELURILE APLICABILE
PENTRU ANUL 2014
ÎN ANUL FISCAL 2015
Taxa, în lei
Taxa, în lei
32,00 inclusiv, pentru
32,00 inclusiv, pentru fiecare
fiecare mp sau fracţiune de
mp sau fracţiune de mp
mp

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2014
Taxa, în lei
80, 00

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2015
Taxa, în lei
80, 00

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2014
Taxa, în lei
300,00

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2015
Taxa, în lei
300,00

300,00

300,00

36,00

36,00

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2014
Lei/punct de lucru sau stand
comercializare
1800

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2015
Lei/punct de lucru sau stand
comercializare
1800

240

240

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Art. 22
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi NIVELURILE INDEXATE NIVELURILE APLICABILE
publicitate:
PENTRU ANUL 2014
ÎN ANUL FISCAL 2015
- lei/mp sau fracţiune de mp - - lei/mp sau fracţiune de mp a) în cazul unui afişaj situat în locul în care
32,00
32,00
persoana derulează o activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau
23,00
23,00
structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate
CAPITOLUL VI - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 23
Manifestarea artistică sau activitatea
distractivă:
a) în cazul videotecilor
b) în cazul discotecilor

NIVELURILE INDEXATE NIVELURILE APLICABILE
PENTRU ANUL 2014
ÎN ANUL FISCAL 2015
- lei/mp - lei/mp 1,00
1,00
0,30
0,30

_1. Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite conform art. 23 cu coeficientul de corecţie
corespunzător,precizat în tabelul următor:
Rangul localităţii
Coeficientul de corecţie
0

8,00

I

5,00

II

4,00

III

3,00

IV

1,10

V

1,00

CAP. VII ALTE TAXE LOCALE
Extras din norma juridică

VALORILE INDEXATE PENTRU
ANUL 2014

Art. 24 Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a
locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor
memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi
arheologie
A. Utilizarea temporară a locurilor publice pentru
desfacere (pieţe, târguri şi oboare)
Pentru folosirea platourilor şi a altor spaţii din Piaţa
7,00 lei/mp/zi
Agroalimentară
Pentru utilizarea tarabelor şi a meselor de beton din
3,00 lei/mp/zi
Piaţa Agroalimentară
Pentru utilizarea meselor flisate din Hala
Agroalimentară, în scopul desfacerii laptelui şi a
14,00 lei/mp/zi
produselor lactate , peste sau produse din peste
Pentru utilizarea meselor flisate din Hala
15,00 lei/mp/zi
Agroalimentară, în scopul desfacerii cărnii
Pentru rezervarea tarabelor din Piaţa Agroalimentară
0,24 lei/mp/zi
(opţional)
Pentru vânzarea de animale şi păsări, de fiecare
X
animal sau pasăre astfel:
a) bovine, bubaline, cabaline şi porci peste 6 luni
6,00 lei/zi
b) porcine până la 6 luni, ovine şi caprine
3,50 lei/zi
c) animale mici şi păsări, cu excepţia puilor de 1
2,50 lei/zi
zi, de fiecare
d) pui de 1 zi (pentru 10 pui)
2,50 lei/zi
Pentru închirierea cântarelor
4,00 lei/zi
Pentru utilizarea locurilor din Bazar în scopul
0,35 lei/mp/zi
vânzării produselor industriale
Pentru rezervarea locurilor din Bazar (opţional,
X
numai pentru zilele de joi)
a) Sectorul A, D, F
0,115 lei/mp/zi
b) Sectorul B
0,096 lei/mp/zi
c) Sectorul C
0,084 lei/mp/zi
Accesul în cadrul Pieţii Mixte a mijloacelor de
2,5 lei/mijloc de
transport hipo şi auto altele decât cele care ocupă
transport
locuri de vânzare
Pentru ocuparea locurilor publice, altele decât cele
prestabilite, cu mijloace de transport, în scopul
X
vânzării de produse agroalimentare sau
industriale din acestea
a) atelaje sau autoturisme
7,00 lei/zi
b) furgonete
10,00 lei/zi
c) autocamioane
13,00 lei/zi
Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării
produselor rezultate din exercitarea unei activităţi
2,50 lei/mp/zi
autorizate pe cont propriu, de fiecare mp
Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării
1,4 lei/mp/zi
obiectelor de ocazie, de fiecare mp ocupat
Pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace
X
de transport expuse spre vânzare:
a) biciclete cu motor, motorete, scutere,
6,00 lei/zi
motociclete, triciclete cu sau fără ataş, pentru
fiecare mijloc de transport
b) mijloace de transport cu tracţiune mecanică,
de fiecare mijloc de transport, inclusiv
15,84 lei/zi
remorci de orice fel
c) mijloace de transport cu tracţiune animală, de
7,00 lei/zi
fiecare mijloc de transport
Intrarea în târguri, pieţe şi oboare
X
B. Utilizarea temporară a locurilor publice, altele decât
lei/mp/zi
cele din pieţe, târguri şi oboare
a) pentru vânzarea de produse sau prestări de servicii
6,00
diverse
b) pentru depozitarea de diverse materiale
0,50
c) pentru confecţionare de produse
4,00
d) pentru ocupare temporară a locurilor publice
3,50 lei/mp/lună
(maxi taxi)

VALORILE INDEXATE PENTRU
ANUL 2015

X

X

7,00 lei/mp/zi
6,00 lei/zi/tarabă

3,00 lei/mp/zi

6,00 lei/zi/tarabă

14,00 lei/zi/masă

14,00 lei/mp/zi

14,00 lei/zi/masă

23,00 lei/zi/masă

15,00 lei/mp/zi

23,00 lei/zi/masă

14,00 lei/lună

0,24 lei/mp/zi

14,00 lei/lună

X

X

X

6,00 lei/zi
3,50 lei/zi
2,50 lei/zi
2,50 lei/zi
4,00 lei/zi
7,00 lei/zi

0,35 lei/mp/zi

7,00 lei/zi

X

X

X

30,00 lei/trim.
25,00 lei/trim.
22,00 lei/trim.

0,115 lei/mp/zi
0,096 lei/mp/zi
0,084 lei/mp/zi

30,00 lei/trim.
25,00 lei/trim.
22,00 lei/trim.

2,5 lei/mijloc de
transport

X

X
7,00 lei/zi
10,00 lei/zi
13,00 lei/zi
2,50 lei/mp/zi
1,4 lei/mp/zi
X
6,00 lei/zi

15,84 lei/zi
7,00 lei/zi
X
lei/mp/zi
6,00
0,50
4,00
3,50 lei/mp/lună

X

Nr.
crt.
1

DENUMIRE TAXĂ

TAXA ÎN LEI

Taxa pentru îndeplinirea proceduri de divorţ pe cale administrativa
Taxa se face venit la bugetul local şi se încasează la casieria Primăriei Oraşului Făurei.

500

CAP. VIII TAXE PENTRU ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE CĂTRE SERVICIILE DIN CADRUL
PRIMĂRIEI ORAŞULUI FĂUREI
Nr.
DENUMIRE TAXĂ
TAXA ÎN LEI
crt.
1
Taxă căutare acte în arhivă
5 lei/doc
2
Taxă eliberare copii arhivă
3 lei/doc
3
Taxă eliberare acte în regim de urgenţă (24 ore)
5 lei/act
4
Taxă multiplicare
0,30 lei/pag
5
Taxă eliberare certificat de atestare fiscală şi certificat de stare materială
4 lei
Taxele de la punctele 1-5 constituie venituri cu destinaţie specială şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce
se efectuează pentru menţinerea la parametri optimi a sistemului informatic şi asigurarea consumabilelor pentru acestea.
Taxele de la punctele 1-5 se fac venit la bugetul local şi se încasează la casieria Primăriei Oraşului Făurei.

II. TAXE DE TIMBRU
ORDONANŢA DE URGENTA NR. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
Începând cu data de 1 ianuarie 2014 din sumele încasate conform Ordonanţei de Urgenta nr. 80/26.06.2013 în contul
bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale , cota care se virează la bugetul de stat este de 45%.
LEGEA NR. 117 privind taxele extrajudiciare de timbru1)
ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
NIVELURILE
NIVELURILE
AJUSTATE
AJUSTATE
PENTRU ANUL PENTRU ANUL
Extras din norma juridică
2014
2015
Taxa, în lei
Taxa, în lei
CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei,
Nr. crt.
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii
prestate de unele instituţii publice
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
2
2
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 Eliberarea certificatului de producător > Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002
privind impozitele şi taxele locale
3 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
X
X
- pentru animale sub 2 ani
2
2
- pentru animale peste 2 ani
2
2
4 Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
2
2
- pentru animale peste 2 ani
5
5
5 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală
X
X
6 Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate
2
2
medicale folosite în justiţie
7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
2
2
8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a
15
15
sexului
9 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
2
2
10 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare
2
2
civilă întocmite de autorităţile străine
11 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă
2
2
12 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,
distruse sau deteriorate
2
2
X

1

2
3
4

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi
pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
Acte de identitate:
X
X
a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor
provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea
5
5
carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii
legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei
x
X
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale
6
6
persoanelor fără cetăţenie
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii
x
X
provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor
x
X
date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
3
3
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit
2
2

X
1

2

X

1

2
3
X
1

ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
NIVELURILE
NIVELURILE
AJUSTATE
AJUSTATE
PENTRU ANUL PENTRU ANUL
Extras din norma juridică
2014
2015
Taxa, în lei
Taxa, în lei
CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere
Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
6
6
subcategoria A,A1,B,B1 ŞI B+E
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
X
X
categoria A
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând
X
X
uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E
d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând
28
28
uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând
28
28
uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
X
X
categoriile C+E, D+E
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le/a fost anulat permisul de
conducere pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a
persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea
84
84
aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele
care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia
celor pentru categoriile B,B1,B+E
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de
circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500
60
60
kg, inclusiv
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de
145
145
3.500 kg
Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
9
9
neînmatriculate permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor
414
414
CAPITOLUL IV1 Taxe pentru furnizare date

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor
date din registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din registrul
naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de
5
5
înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de
evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare
X CAPITOLUL V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra
terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,republicată
15
15
cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile
3
agricole şi forestiere )
1) 3) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi
înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării
eliberării titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit
2) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit
dispoziţiilor legale.

CAPITOLUL IX

SANCŢIUNI

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE\
NIVELURI ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2015

1. Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute în Codul Fiscal se sancţionează cu
amenda de la 70 la 279 lei;
2. Nedepunerea declaraţiilor de impunere

prevăzute în Codul Fiscal, nerespectarea prevederilor

referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/ radierea bunurilor impozabile, precum şi la comunicarea
actelor translative ale dreptului de proprietate se sancţionează cu amenda de la 279 la 696 lei.
3 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta şi gestionarea după
caz a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole, constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amenda de la 325 lei la 1.578 lei

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

NIVELURI ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2015

În cazul persoanelor juridice limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300% după
cum urmează:
1. Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute în Codul Fiscal se sancţionează cu
amenda de la 280 la 1.116 lei;
2. Nedepunerea declaraţiilor de impunere

prevăzute în Codul Fiscal, nerespectarea prevederilor

referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/ radierea bunurilor impozabile, precum şi la comunicarea
actelor translative ale dreptului de proprietate se sancţionează cu amenda de la 1.116 la 2.764 lei.
3 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta şi gestionarea după
caz a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole, constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amenda de la 1.300 lei la 6.312 lei

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL FĂUREI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local
nr. 66 din 22 decembrie 2014

IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI NU SE DATOREAZĂ PENTRU
URMĂTOARELE PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE
A. PERSOANE FIZICE
(1) Nu se supun impozitului pe clădiri acele clădiri care sunt situate la adresa de
domiciliu a următorilor contribuabili :
a) veteranii de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură
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.
c) persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
recunoştinţei fata 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.
d) văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.
e) persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de
invaliditate
f) persoanele fizice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de
locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.
29/2000 privind reabilitarea termica 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 termica, precum şi de taxele pentru
eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică.
(2) 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 şi modificată prin Legea nr.
82/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (2) se aplică pentru o clădire timp de 10
ani de la data dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de
impozit nu se aplică noului proprietar al clădirii.

B. PERSOANE JURIDICE
Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru :
(1) Pentru clădirile proprietate publică sau privata a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în
folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care
reprezintă sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
(2) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru :
a) clădirile proprietate a statului,a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror
instituţii publice,cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi
economice;
b) clădirile care, potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau
arheologice, muzee sau case memoriale, indiferent de titularul dreptului de
proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice;
c) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor
religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
d) clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat,
confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
e) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite
pentru activităţi economice:
f) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia incintelor care
sunt folosite pentru activităţi economice;
g) clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearoelectrice, staţiile şi posturile de transformare, precum şi staţiile de conexiuni;
h) construcţiile funerare din cimitire, crematorii;
i) clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
j) clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în
lipsă de moştenitori legali sau testamentari;
k) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod abuziv în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22
decembrie 1989,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
l) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor religioase
din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
m) clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor
care sunt folosite pentru activităţi economice ;
n) clădirile restituite potrivit art. 1 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România,republicată;
o) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice,
hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la
apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate

canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice ;
p) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte,
diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor
construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi
economice ;
q) construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi
turnurile de extracţie;
r) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru
furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice ;
s) clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi
culte, potrivit hotărârii consiliului local.
(3) Persoanele 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 termica 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 termica, precum şi de taxele pentru
eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termica.
(4) 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 cultura naţionala, precum şi de a susţine acţiuni cu
caracter umanitar, social şi cultural;
(c) Organizaţiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale în
unităţi specializate care asigura găzduire, îngrijire sociala şi medicala, asistenta,
ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie sociala pentru copil,
familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane
aflate în dificultate, în condiţiile legii.
(5) Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru acele clădiri şi terenul aferent deţinute
de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii
turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.
(6) Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite deţinute de
cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti, dar numai pentru primii 5 ani de la
data achiziţiei clădirii.
(7) Elementele infrastructurii feroviare publice sunt scutite de la plata impozitului pe
clădiri.
(8) Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorată de persoanele juridice în
condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea
regională şi în condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul
ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.
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Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local
nr. 66 din 22 decembrie 2014

IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN NU SE DATOREAZĂ PENTRU
URMĂTOARELE PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

A. PERSOANE FIZICE
(1) Impozitul pe teren nu se datorează pentru:
a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperita de o
clădire;
b) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru
perioada cât durează ameliorarea acestuia;
c) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia data sunt improprii pentru
agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de
acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva
inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la
exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege,
precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel
prîntr-o hotărâre a consiliului local,în măsura în care nu afectează folosirea
suprafeţei solului;
(2) Terenurile aparţinând următoarelor categorii de contribuabili
a) veteranii de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate
ori constituite în prizonieri,republicat
c) persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
recunoştinţei fata de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004,
d) văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.
e) persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de
invaliditate.
(3) Terenurile arabile situate în extravilan, în suprafaţa de până la 5 ha aparţinând
veteranilor de război, văduvelor de război, precum şi văduvelor nerecăsătorite ale
veteranilor de război.

B. PERSOANE JURIDICE
(1) Impozitul pe teren nu se datorează pentru:
a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o
clădire;
b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a
acestuia, cu personalitate juridică;
c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
d) orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizată
provizoriu sau acreditată;
e) orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în
patrimoniul autorităţilor locale;
f) orice teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie publică, cu excepţia
suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;
g) orice teren proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor
instituţii publice,aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste
categorii de proprietari, exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi
economice;
h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru
perioada cât durează ameliorarea acestuia;
i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru
agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de
acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva
inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la
exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege,
precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel
prîntr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea
suprafeţei solului;
j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice terenurile de navigaţie, terenurile
aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile
de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare pe baza avizului privind categoria de folosinţă a
terenului,emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;
k) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri
principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile
din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;
l) terenurile parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale
în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;
n) terenurile aferente clădirilor prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 6 şi 7, cu excepţia
celor folosite pentru activităţi economice.
o) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata
pentru care proprietarul este obligat să menţină afecţiunea de interes public;
p) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin.(6) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să
menţină afecţiunea de interes public;
q) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin(5) din Ordonanţa de urgenţă

a guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină
afecţiunea de interes public.
(2) 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 cultura naţionala, precum şi de a susţine acţiuni cu
caracter umanitar, social şi cultural;
c) organizaţiilor umanitare care au ca unica activitate întreţinerea şi funcţionarea
căminelor de bătrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor
străzii
(3) Impozitul pe teren se reduce cu 50% pentru acele clădiri şi terenul aferent deţinute
de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii
turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.
(4) Terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice,
precum şi terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe
teren
(5) Nu se datorează impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia
Naţionala a Pădurilor - Romsilva, cu excepţia celor folosite în scop economic.
(6) Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorată de persoanele juridice în
condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea
regională şi în condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul
ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.
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Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local
nr. 66 din 22 decembrie 2014

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT NU SE DATOREAZĂ
PENTRU URMĂTOARELE PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

A. PERSOANE FIZICE
(1) Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:
a) autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu
handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;
b) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
c) veteranii de război;
d) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură
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.
e) persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
recunoştinţei fata de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004,
B. PERSOANE JURIDICE
(1)Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:
a) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
b) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii
de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul
de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii
de transport public.
c) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.
d) oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi
economice;
e) fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine,
dezvolta şi ajuta instituţii de cultura naţionala, precum şi de a susţine acţiuni cu
caracter umanitar, social şi cultural;
f) organizaţiilor umanitare care au ca unica activitate întreţinerea şi funcţionarea
căminelor de bătrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor
străzii
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Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local
nr. 66 din 22 decembrie 2014

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A
AUTORIZAŢIILOR NU SE DATOREAZĂ PENTRU URMĂTOARELE
PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE
A. PERSOANE FIZICE
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor nu se aplica pentru:
a) veteranii de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate
ori constituite în prizonieri,republicat
c) persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
recunoştinţei fata de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004,
B. PERSOANE JURIDICE
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor nu se aplica pentru:
a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau
construcţie anexă;
b) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea,
modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin
domeniului public al statului;
c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrările de interes
public judeţean sau local;
d) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei
este o instituţie publică;
e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin
concesionare, conform legii.
f) oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi
economice;
g) fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine,
dezvolta şi ajuta instituţii de cultura naţionala, precum şi de a susţine acţiuni cu
caracter umanitar, social şi cultural;
h) organizaţiilor umanitare care au ca unica activitate întreţinerea şi funcţionarea
căminelor de bătrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor
străzii
i) Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt
amplasate, precum şi terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata
taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire.
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Anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local
nr. 66 din 22 decembrie 2014

TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE ŞI TAXA
PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE NU SE
DATOREAZĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE
A. PERSOANE JURIDICE

1)Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă
şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea
fac reclamă unor activităţi economice.
(2)Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop
de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul,
afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la
art. 270 fiind plătită de această ultimă persoană.
(3)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele,
panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul
clădirilor.
(4)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de
identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de
circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.
(5)Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru
afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia
lor, realizării de reclamă şi publicitate.
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Anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local
nr. 66 din 22 decembrie 2014

TAXA PENTRU IMPOZITUL PE SPECTACOLE, TAXA HOTELIERA, TAXE
SPECIALE ŞI ALTE TAXE LOCALE NU SE DATOREAZĂ PENTRU
URMĂTOARELE PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

1. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

2. TAXA HOTELIERĂ
A. PERSOANE FIZICE
Taxa hoteliera nu se aplica pentru:
a) persoanele fizice în vârsta de până la 18 ani inclusiv;
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul
I;
c) pensionarii sau studenţii;
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
e) veteranii de război;
f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;
g) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate
ori constituite în prizonieri, republicat,cu modificările şi completările ulterioare;
h) şotul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b) - g), care este
cazat/cazata împreuna cu o persoana menţionata la lit. b) - g).

3. TAXE SPECIALE
A. PERSOANE FIZICE
Taxele speciale nu se aplica pentru:
a) veteranii de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură
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.

B. PERSOANE FIZICE
Taxele speciale nu se aplica pentru:
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 cultura naţionala, precum şi de a susţine acţiuni cu
caracter umanitar, social şi cultural;
c) organizaţiilor umanitare care au ca unica activitate întreţinerea şi funcţionarea
căminelor de bătrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor
străzii

4. ALTE TAXE LOCALE
A. PERSOANE FIZICE
Alte taxe locale nu se aplica pentru:
a) veteranii de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură
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.
B. PERSOANE JURIDICE
Alte taxe locale nu se aplica pentru :
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 cultura naţionala, precum şi de a susţine acţiuni cu
caracter umanitar, social şi cultural;
c) organizaţiilor umanitare care au ca unica activitate întreţinerea şi funcţionarea
căminelor de bătrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor
străzii

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL FĂUREI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local
nr. 66 din 22 decembrie 2014

PROCEDURA
De acordare a facilităţii fiscale de reducere a impozitului pe clădiri şi teren persoane
fizice
Art. 1. Reducerea de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren se acorda pentru
locuinţa de domiciliu şi pentru terenul aferent acesteia, pentru persoanele fizice ale
căror venituri lunare pe familie sunt mai mici sau egale cu salariul de bază minim brut
pe ţară ori constau în exclusivitate din ajutor social.
A. Criterii pentru acordarea facilităţilor fiscale persoanelor fizice care nu au
nici un venit sau constau în exclusivitate din ajutor social
• persoanele fizice să nu realizeze nici un venit sau veniturile sale să provină în
exclusivitate din ajutor social ;
• să nu deţină în proprietate un alt bun imobil în afară de imobilul pentru care
solicită prezenta facilitate ;
• suprafaţa utilă a locuinţei în funcţie de numărul de persoane, cum este
reglementată în legea nr. 114/1996 privind legea locuinţei, să nu depăşească
suprafaţa din tabelul de mai jos:
Nr. persoane/familie
Suprafaţa utilă(mp)
1
37
2
52
3
66
4
74
5
87
6
93
7
107
8
110
• să nu deţină următoarele bunuri :
o mijloace de transport, cu excepţia celor aparţinând invalizilor
o utilaje aducătoare de venit
o dotări moderne pentru locuinţă (ex. aparat de aer condiţionat)
o aparatură de calcul (ex. laptop, calculator,etc.)
Persoanele fizice care nu au nici un venit sau constau în exclusivitate din ajutor
social, beneficiază de reducere de la plata impozitului pe clădiri şi teren în proporţie
de 50%.

B. Criterii pentru acordarea facilităţilor fiscale persoanelor fizice ale căror
venituri lunare pe familie sunt mai mici sau egale cu salariul de bază minim
brut pe ţară
• totalul veniturilor lunare pe familie(pentru membri familiei care au acelaşi
domiciliul cu petentul) să fie mai mici sau egale cu salariul de bază minim brut pe
ţară,să nu deţină în proprietate un alt bun imobil în afară de imobilul pentru care
solicită prezenta facilitate ;
• suprafaţa utilă a locuinţei în funcţie de numărul de persoane, cum este
reglementată în legea nr. 114/1996 privind legea locuinţei, să nu depăşească
suprafaţa din tabelul de mai jos:
Nr. persoane/familie
Suprafaţa utilă(mp)
1
37
2
52
3
66
4
74
5
87
6
93
7
107
8
110
• să nu deţină următoarele bunuri :
o mijloace de transport, cu excepţia celor aparţinând invalizilor
o utilaje aducătoare de venit
o dotări moderne pentru locuinţă (ex. aparat de aer condiţionat)
o aparatură de calcul (ex. laptop, calculator,etc.)
Persoanele fizice ale căror venituri lunare pe familie sunt mai mici sau egale cu salariul
de bază minim brut pe ţară beneficiază de reducere de la plata impozitului pe clădiri şi
teren, în proporţie de 40%.
Art. 2. Facilitatea fiscală prevăzută la art. 1 se acordă persoanelor menţionate
numai dacă şi ceilalţi membri de familie cu capacitate de exerciţiu deplină, care locuiesc
şi gospodăresc împreună cu contribuabilul aflat în situaţiile prevăzute la art. 1, pe
numele căruia s-a calculat impozitul, nu realizează la rândul lor venituri sau veniturile
adunate nu depăşesc salariul de bază minim brut pe ţară, acestea răspunzând solidar în
ceea ce priveşte obligaţiile prevăzute de prezenta hotărâre.
Art. 3. Acordarea reducerii de impozit pe clădiri şi teren se face la cererea
contribuabilului aflat în situaţiile prevăzute la art. 1. Cererea de acordare a facilităţii
fiscale va cuprinde:
• elementele de identificare şi adresa contribuabilului;
• sumele datorate bugetului local pentru care se solicită scutire sau reducere,
precum şi destinaţia bugetară a acestora;
• perioada pentru care sumele sunt datorate, precum şi scadenţele acestora;
• natura facilităţii fiscale solicitate şi o succintă prezentare a situaţiei materiale;
• orice alte documente şi elemente considerate utile pentru soluţionarea cererii.

Art. 4. (1) În susţinerea cererii se vor depune următoarele documente:
• copie de pe buletinul de identitate al solicitantului şi a celorlalţi membri ai
familiei;
• acte care să dovedească veniturile solicitantului şi a celorlalţi membri din familie
(ex. adeverinţă de salariu, cupon de pensie, adeverinţă din care să rezulte că
beneficiază de ajutor social)
(2) Persoanele care nu realizează nici un fel de venit au obligaţia să prezinte o
adeverinţă de la Administraţia Financiară Făurei în acest sens.
Art. 5. Cererea de acordare a facilităţii fiscale, împreună cu actele şi documentele
prevăzute la art. 3 şi art. 4 se constituie într-un dosar care se depune de către
contribuabil la primărie.
Art. 6. Pentru soluţionarea dosarului, primarul dispune serviciilor financiarcontabil şi de asistenţă socială efectuarea verificărilor necesare, care vor fi cuprinse întro notă de constatare în care vor fi prezentate în principal:
• realitatea datelor prezentate în cererea de acordare a facilităţii fiscale;
• orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare sau
respingere a cererii;
• propunerea de soluţionare a cererii.
Art. 7. Dosarul şi nota de constatare vor fi înaintate spre aprobare Consiliului
Local în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Hotărârea
Consiliului Local va fi comunicată solicitantului prin grija secretarului în condiţiile
Legii nr. 215/2001.
Art. 8. (1) Cererea privind acordarea facilităţii fiscale se clasează dacă ea nu
cuprinde toate elementele prevăzute la art. 3 şi art. 4 sau dacă solicitantul refuză să pună
la dispoziţie informaţiile solicitate de serviciile de specialitate ale primăriei.
(2) Prin grija secretarului se va redacta cererea model de acordare a facilităţii
fiscale, astfel încât aceasta să permită înscrierea tuturor elementelor necesare
soluţionării ei.
(3) Clasarea şi motivele acesteia vor fi comunicate în scris solicitantului în
termen de 5 zile de către compartimentul contabilitate – impozite şi taxe din cadrul
primăriei.
Art. 9. De facilităţile fiscale de reducere la plata impozitului pe clădiri şi a
impozitului pe teren beneficiază persoanele fizice solicitante, începând cu data de întâi a
lunii următoare aprobării cereri prin hotărâre a consiliului local, până la sfârşitul anului
(31.12.2015), cu condiţia achitări debitelor restante pe anii anteriori şi a majorărilor de
întârziere şi penalităţilor aferente acestora.

C. Criterii pentru acordarea facilităţilor fiscale persoanelor fizice care fac parte
din Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenta
• persoanele fizice sa deţină imobil în proprietate pe raza localităţii Făurei,
• Reducerea de la plata impozitului pe clădirii se aplica doar clădirii folosite ca
domiciliu de persoanele fizice care fac parte din acest serviciu.
• Reducerea de la plata impozitului pe teren se aplica terenului aferent
gospodăriei de la adresa de domiciliu.
• Persoanele fizice beneficiază de reducere de la plata impozitului pe clădiri şi
teren în proporţie de 50%.

