
ROMÂNIA                                                                                                                  
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL   FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. HOTĂRÂREA NR. 6699  
Din 19 decembrie 2019                                             

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 
 

Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 
2019; 

Având în vedere: 
Ø Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului; 
Ø Referatul nr. 7885/29.11.2019 al doamnei Panțuru Dumitra, inspector impozite şi taxe; 
Ø Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv 

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, sport şi 
agrement, Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, 
servicii şi comerţ şi Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi 
religie; 

Ø Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2019 privind aprobarea indexării impozitelor și 
taxelor locale pentru anul 2020 ținând cont de rata inflației; 
În baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

șicompletările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare și ale art. 129 alin. 4 lit. „c” din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

In temeiul art. 196 alin. 1 lit. ,,a” din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 

HOTĂRĂŞTE HOTĂRĂŞTE   
Art. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2020 după cum urmează: 

1. Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2020 constituind anexa nr. 1. 

2. Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice se calculează astfel: 
a) pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08% , asupra valorii 
impozabile a clădirii, determinată din aplicarea valorilor stabilite la pct. I conform 
art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;       

b) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% , asupra valorii care poate fi: 

- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință; 

- valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în 
ultimii 5 ani anteriori anului de referință; 

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



În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform  prevederilor pct. b 
impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile a 
clădirii, determinată din aplicarea valorilor stabilite la pct. I conform art.457 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

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

 3.  Impozitul pe clădirii în cazul persoanelor juridice se stabileşte astfel: 
a) pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele 
juridice, impozitul/ taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% , 
asupra valorii impozabile a clădirii; 
b) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele 
juridice , impozitul/ taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%              
, asupra valorii impozabile a clădirii; 
c) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele 
juridice , utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/ taxa pe clădiri 
se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a 
clădirii; 
Pentru stabilirea impozitului/ taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor 
aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a 
anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi: 

- ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal; 
- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 

autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în 
vigoare la data evaluării; 

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

- valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 

- în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing 
financiar valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un 
evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor 
aflate în vigoare la data evaluării;  

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

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

    4.  Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a altor   
avize și autorizații se calculează astfel: 

- taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale; 

- taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire 
rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată 
a lucrărilor de construcții; 

- taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții 
decât clădirile rezidențiale sau clădire-anexă este egală cu 1% din 
valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea 
instalațiilor aferente; 



- taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% 
din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației 
inițiale; 

- taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială a unei 
construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru 
determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate; 

- taxa pentru autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier 
în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă 
autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de organizare de șantier; 

- taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, 
căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată 
a lucrărilor de construire. 

. 
   

5. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate realizate în baza unui contract se 
calculează prin aplicarea unei cote de 3% asupra valorii serviciilor de reclamă şi 
publicitate. 

6. Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea unei cote de 2% , în cazul unui 
spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic, prezentarea unui film la 
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau 
internațională; 

      Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea unei cote de 2% în cazul oricărei 
altei manifestări artistice 

Art. 2. (1) Bonificația pentru plata cu anticipaţie a impozitului datorat pentru întregul 
an de către persoanele fizice până la 31 martie a anului 2019, se stabileşte după cum urmează: 

1.  impozit pe clădiri, la 10%; 
2.  impozit pe teren, la 10%; 
3.  impozit mijloc de transport, la 10%; 
(2) Bonificaţia pentru plata cu anticipaţie a impozitului datorat pentru întregul an de 

către persoanele juridice până la 31 martie a anului 2019, se stabileşte după cum urmează: 
1. impozit pe clădiri, la 10%; 
2. impozit pe teren, la 10%; 
3. impozit mijloc de transport, la 10%; 
Art. 3. Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate 
majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condițiile 
stabilite prin hotărâri a consiliul local. 
              Pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan , consiliul local 
poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% , în condițiile 
stabilite de consiliul local prin hotărâre, conform elementelor de identificare potrivit 
nomenclaturii stradale. 
Hotărârile consiliului local au caracter individual. 

 
Art. 4. Pentru determinarea impozitului pe clădiri, teren şi a taxei pentru eliberarea 

autorizaţiei de construire se menţine delimitarea zonelor aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 31/2002 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 53/2006 şi 
Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2008. 

Art. 5. Impozitul şi taxa pe clădiri nu se datorează pentru clădirile menţionate în anexa 
nr. 2. 

Art. 6. Impozitul şi taxa pe teren nu se datorează pentru terenurile menţionate în anexa 
nr. 3. 



Art. 7. Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru mijloacele de 
transport prevăzute în anexa nr. 4. 

Art. 8. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se aplică pentru 
certificatele, avizele şi autorizaţiile prevăzute în anexa nr. 5. 

Art. 9. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de 
reclamă şi publicitate nu se aplică pentru situaţiile prevăzute în anexa nr. 6. 

Art. 10. Impozitul pe spectacole nu se aplică pentru situaţiile prevăzute în anexa nr. 7. 
Art. 11. Se aprobă procedura de acordare a facilității fiscale de reducere a impozitului 

pe clădiri și teren pentru persoanele fizice conform anexei nr. 8. 
Art. 12. Se aprobă procedura de acordare a facilității fiscale de scutire a impozitului pe 

clădiri și teren pentru persoanele fizice conform anexei nr. 9. 
Art. 13. Se aprobă Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite și 

taxe locale și Hotărârile Consiliului Local al orașului Făurei în perioada 2015-2019 conform 
anexei nr. 10. 

Art. 14. Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 15. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.01.2020, dată la 

care se abrogă orice prevederi contrare. 
Art. 16. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul şi biroul financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei oraşului Făurei. 
Art. 17. (1) Prin grija secretarului general al oraşului, prezenta hotărâre va fi adusă la 

cunoştinţă publică și a  persoanelor interesate. 
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Consiliului Local şi prin 

publicare pe pagina de web a instituţiei. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

BĂBEANU VIOLETA GENERAL, 

 ICHIM CORNEL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                                                                              Anexa nr.1 la HCL nr. 69 
JUDEŢUL BRĂILA                                                                                         din 19 decembrie 2019 
ORAŞUL FĂUREI 
       

TABLOUL TABLOUL   
 
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, 

precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2020 
 
 
I. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 
CAPITOLUL I - IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI  

Art. 1 VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor 
fizice 

Tipul clădirii 

COTELE STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

Valoarea impozabilă 
- lei/mp - 

Valoarea impozabilă 
- lei/mp - 

Cu instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice şi 
încălzire 
[condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 

Cu instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 
încălzire 
(condiţii 

cumulative) 

Fără 
instalaţii de 

apă, 
canalizare, 
electricitate 

sau 
încălzire 

0 1 2 3 4 
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

1.000 600 1.060 636 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

300 200 318 212 

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

200 175 212 186 

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

125 75 133 80 

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, 
date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricaror entitati altele decat cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, 
care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, 
în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
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. 1cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor 
(rangul localităţii Făurei este III): 

4. În cazul unui ampartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente , coeficientul de corecție 
prevăzut în tabelul de mai jos se reduce cu 0,10. 

 
 
 
 



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 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 
        b) cu 30% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a 
anului fiscal de referinţă. 
       c) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data 1 ianuarie a anului 
fiscal de referință 
      CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE TEREN  
       În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții,  
impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 
prevăzută în următorul tabel: 
 

Art 2 IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU 
CONSTRUCŢII 

Zona în 
cadrul 

localităţii 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL - lei/ha NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020- lei/ha 

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 
0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A 8.282 - 
20.706 

6.878 -
17.194 

6.042 -
15.106 

5.236 -
13.090 

711 -
1.788 

569 -
1.422 

8.282 - 
20.706 

6.878 -
17.194 

6.042 -
15.106 

5.552 711 -
1.788 

569 -
1.422 

B 6.878 - 
17.194 

5.199 -
12.998 

4.215 -
10.538 

3.558 -
8.894 

569 -
1.422 

427 -
1.068 

6.878 - 
17.194 

5.199 -
12.998 

4.215 -
10.538 

3.773 569 -
1.422 

427 -
1.068 

C 5.199 -
12.998 

3.558 -
8.894 

2.668-
6.670 

1.690 -
4.226 

427 -
1.068 

284 - 
710 

5.199 -
12.998 

3.558 -
8.894 

2.668-
6.670 

1.792 427 -
1.068 

284 - 
710 

D 3.558 -
8.894 

1.690 -
4.226 

1.410-
3.526 

984 -
2.439 

278 -  
696 

142 - 
 356  3.558 -8.894 1.690 -

4.226 
1.410-
3.526 

1.043 278 -  
696 

142 - 
 356  

 
   În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri 
cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin inmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare , cu suma 
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 
 

Art. 3 IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII - 

Nr. crt. Zona 
Categoria de folosinţă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL - lei/ha  

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2020- lei/ha  
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 30 22 20 16 
2 Păşune 21 19 15 13 22 20 16 14 
3 Fâneaţă 21 19 15 13 22 20 16 14 
4 Vie 46 35 28 19 49 37 30 20 
5 Livadă 53 46 35 28 56 49 37 30 
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 
28 21 19 15 30 22 20 16 

7 Teren cu ape 15 13 8 X 16 14 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 

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, 
date în administrare ori în folosinţă, dupa caz, 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. 
 
 
_1. Sumele stabilite pentru terenurile amplasate în intravilan , înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință 
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 
 
 
   În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, 
exprimată în hectare , cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 
 

Art.4 IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN  
- lei/ha – 

Nr. crt. Zona 
Categoria de folosinţă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

Zona Zona 
0 1 A-B-C-D A-B-C-D 
1 Teren cu construcţii 22 - 31 23 
2 Teren arabil 42 - 50 45 
3 Păşune 20 - 28 21 
4 Fâneaţă 20 - 28 21 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la 

nr. crt. 5.1 
48 - 55 51 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt. 6.1 
48 - 56 51 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră, cu excepţia celui prevăzut 
la nr. crt. 7.1 

8 - 16 8 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani 
şi pădure cu rol de protecţie 

0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 

1 - 6 1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 28 
9 Drumuri şi căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 
 
 
 
_1. Sumele stabilite pentru terenurile amplasate în extravilan se înmulţesc cu coeficientul de corecţie corespunzător 
prevăzut în tabel:  
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 



CAPITOLUL III- TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
Art.5 

Mijloc de transport cu tracţiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

Suma, în lei, pentru fiecare 
grupă de 200 cmc sau fracţiune 

din aceasta  

Suma, în lei, pentru fiecare grupă 
de 200 cmc sau fracţiune din 

aceasta 
I. Vehicule înmatriculate  

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv 

8 8 

2.Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea 
cilindrica de peste 1.600 cmc 

9  10 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc 
şi 2000 cmc inclusiv 

18 19 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc 
şi 2600 cmc inclusiv 

72 76 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc 
şi 3000 cmc inclusiv 

144 153 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 
cmc 

290 307 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 25 
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată 
de până la 12 tone inclusiv 

30 32 

8. Tractoare înmatriculate 18 19 
II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule înregistrate, cu capacitatea cilindrică lei/200 cmc sau fracţiune din 
aceasta 

lei/200 cmc sau fracţiune din 
aceasta 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică mai 
mică sau egală cu 4.800 cmc 

2-4 2 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai 
mare decât 4.800 cmc 

4-6 4 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50-150 lei/an 53 lei/an 
 

Numărul axelor şi masa totală 
maximă autorizată 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

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 de 
suspensie 

I. Vehicule cu două axe X X X X 
1 Masa  de cel puţin 12 tone, dar  
mai mică de 13 tone 

0 142 0 151 

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

142 395 151 419 

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

395 555 419 588 

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

555 1257 588 1333 

5.Masa de cel puţin 18 tone 555 1257 588 1333 
II. Vehicule cu trei axe X X X X 
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar 
mai mică de 17 tone 

142 248 151 263 

2. Masa de cel puţin  17 tone  dar 
mai mică de 19 tone 

248 509 263 540 

3. Masa  de cel puţin 9 tone, dar 
mai mică de 21 tone  

509 661 540 701 

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

661 1019 701 1080 

5. Masa  de cel puţin 23 tone dar  
mai mică de 25 tone 

1019 1583 1080 1678 

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

1019 1583 1080 1678 

7. Masa de cel puţin 26 tone 1019 1583 1080 1678 
III. Vehicule cu patru axe X X X X 



Numărul axelor şi masa totală 
maximă autorizată 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

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 de 
suspensie 

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

661 670 701 710 

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

670 1046 710 1109 

3. Masa de cel puţin  27 tone dar 
mai mică de 29 tone 

1046 1661 1109 1761 

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

1661 2464 1761 2613 

5. Masa de cel puţin 31 tone dar 
mai micp de 32 tone 

1661 2464 1761 2613 

6. Masa de cel puţin 32 tone 1661 2464 1761 2613 
 

Numărul axelor şi masa totală 
maximă autorizată 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

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 de 
suspensie 

I. Vehicule cu 2+1 axe X X X X 
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 64 0 68 

4. Masa de cel puţin 18 tone dar 
mai mică de 20 tone 

64 147 68 156 

5. Masa de cel puţin 20 tone dar 
mai mică  de 22 tone 

147 344 156 365 

6. Masa de cel puţin 22 tone dar 
mai mică de 23 tone 

344 445 365 472 

7. Masa de cel puţin 23 tone dar 
mai mică de 25 tone 

445 803 472 851 

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

803 1408 851 1492 

9. Masa de cel puţin 28 tone 
 

803 1408 851 1492 

II. Vehicule cu 2+2 axe X X X X 
1 Masa de cel puţin  23 tone dar 
mai mică de 2 5 tone 

138 321 146 340 

2 Masa de cel puţin  25 tone dar 
mai mică de 26 tone 

321 528 340 560 

3 Masa de cel puţin  26 tone dar  
mai mică de 28 tone 

528 775 560 822 

4 Masa de cel puţin  28 tone dar 
mai mică de 29 tone 

775 936 822 992 

5.Masa de cel puţin  29 tone dar   
mai mică de 31 tone 

936 1537 992 1630 

6 Masa de cel puţin  31 tone dar 
mai mică de 33 tone 

1537 2133 1630 2262 

7Masa de cel puţin   33 tone dar 
mai mică de 36 tone 

2133 3239 2262 3434 

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

2133 3239 2262 3434 

9.Masa de cel puţin 38 tone 2133 3239 2262 3434 
III. Vehicule cu 2+3 axe X X X X 
1.Masa de cel puţin 36 tone, dar 
mai mică de 38 tone 

1698 2363 1800 2505 

2.Masa  de cel puţin 38 tone dar 
mai mică de 40 tone 

2363 3211 2505 3405 

3. Masa de cel puţin 40 tone 2363 3211 2505 3405 
IV. Vehicule cu 3+2 axe X X X X 



Numărul axelor şi masa totală 
maximă autorizată 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

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 de 
suspensie 

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

1500 2083 1590 2209 

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

2083 2881 2209 3055 

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

2881 4262 3055 4519 

4. Masa de cel puţin 44 tone 2881 4262 3055 4519 
V. Vehicule cu 3+3 X X X X 
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar 
mai mică de 38 tone 

851 1032 902 1094 

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

1032 1542 1094 1635 

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

1542 2454 1635 2602 

4. Masa de cel puţin 44 tone 1542 2454 1635 2602 
 
 
Art. 6 Remorci, semiremorci sau rulote 

Masa totală maximă autorizată 
COTELE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

Impozitul, în lei Impozitul, în lei 
a. Până la 1 tonă inclusiv 9                      10 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 36 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 55 
d. Peste 5 tone 64 68 
 
 
Art.7 Mijloace de transport pe apă 

Masa totală maximă autorizată 
COTELE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

Impozitul, în lei Impozitul, în lei 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz 
personal 

21 22 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 59 
3. Bărci cu motor 210 223 
4. Nave de sport şi agrement*) între 0 şi 1119 între 0 şi 1186 
5. Scutere de apă 210 223 
6. Remorchere şi împingătoare: X X 
a) până la 500 CP inclusiv 559 593 
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 909 964 
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1.398 1.482 
d) peste 4.000 CP 2.237 2.372 
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 182 193 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 182 193 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 
3.000 tone, inclusiv 

280 297 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 490 520 
*) 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. 8 Taxa pentru eliberarea certificatului de 

urbanism, în mediu urban 
COTELE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei Taxa, în lei 
a) Până la 150 mp, inclusiv 5-6 6 
b) Între 151 şi 250 mp, inclusiv 6-7 7 
c) Între 251 şi 500 mp, inclusiv 7-9 10 
d) Între 501 şi 750 mp, inclusiv 9-12 13 
e) Între 751 şi 1.000 mp, inclusiv 12-14 15 
f) Peste 1.000 mp 

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

15 + 0,01 lei/mp pentru 
fiecare mp care depăşeşte 

1.000 mp 

 
  COTELE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

Taxa, în lei Taxa, în lei 
Art. 9 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 

excavări 
0-15 lei inclusiv pentru fiecare 

mp afectat 
         11,00   lei inclusiv 
pentru fiecare mp afectat 

 
  COTELE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

Taxa, în lei Taxa, în lei 
Art. 10 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 

8,00 lei inclusiv pentru fiecare 
mp de suprafata ocupata de 

constructie 

8,00 lei inclusiv pentru 
fiecare mp de suprafata 
ocupata de constructie 

 
  COTELE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

Taxa, în lei Taxa, în lei 
Art. 11 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 

13,00 lei inclusiv pentru 
fiecare racord 

14,00 lei inclusiv pentru 
fiecare racord 

 
  COTELE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

Taxa, în lei Taxa, în lei 
Art12 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 

15,00 lei 16,00 lei  

 
  COTELE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

Taxa, în lei Taxa, în lei 
Art. 13 Taxa pentru eliberarea certificatului de 

nomenclatură stradală şi adresă 
9,00  lei 9,00  lei  

 



 
  COTELE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

Taxa, în lei Taxa, în lei 
Art. 14 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de 

funcţionare 
 

20,00 
 

21,00 
 
  COTELE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

Taxa, în lei Taxa, în lei 
Art. 15 Taxa pentru eliberarea atestatului de 

producător 
20, 00 21, 00 

Taxa viza semestriala a atestatului de 
producator 

10,00 11,00 

Taxa pentru eliberarea unui carnet de 
comercializare a produselor din sectorul 
agricol 

25,00 27,00 

 
 Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2008 
Art.16 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

Taxa, în lei Taxa, în lei 
 Taxa pentru eliberarea  /vizarea autorizaţiei 

taxi 
300,00 318,00 

 Taxa pentru eliberarea /vizarea autorizaţiei 
pentru executarea serviciului public de 
transport persoane in regim de taxi 

300,00 318,00 

 Taxa pentru utilizarea locurilor de aşteptare 
clienţi pentru taxi 

36,00 38,00 

 
 Art.17 COTELE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

Lei/punct de lucru sau stand 
comercializare 

Lei/punct de lucru sau stand 
comercializare 

 Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind 
desfasurarea activitatii de alimentatie publica 
pentru persoanele a căror activitate se 
încadrează în grupele 561- Restaurante, 563-
baruri și alte activități de servire a băuturilor 
și 932- alte activități recreative și distractive 
potrivit CAEN, pentru o suprafata de pana la 
500 mp, inclusiv 

0,00-4000 530 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind 
desfasurarea activitatii de alimentatie publica 
pentru persoanele a căror activitate se 
încadrează în grupele 561- Restaurante, 563-
baruri și alte activități de servire a băuturilor 
și 932- alte activități recreative și distractive 
potrivit CAEN,pentru o suprafata mai mare 
de 500 mp.  

0,00-8000 1060 

Taxa pentru vizarea autorizatiei privind 
desfasurarea activitatii de alimentatie publica 
pentru persoanele a căror activitate se 
încadrează în grupele 561- Restaurante, 563-
baruri și alte activități de servire a băuturilor 
și 932- alte activități recreative și distractive 
potrivit CAEN, pentru o suprafata mai mare 
de 500 mp. 

0,00 106 

 
 
 
 
 



 
CAPITOLUL V - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
Art. 18 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate: 
COTELE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

- lei/mp sau fracţiune de mp - - lei/mp sau fracţiune de mp - 
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care 
persoana derulează o activitate economică 

32,00 34,00 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau 
structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 

23,00 24,00 

 
 
CAP. VII ALTE TAXE LOCALE   

 
Extras din norma juridică VALORILE STABILITE PENTRU 

ANUL 2019 
VALORILE STABILITE PENTRU 

ANUL 2020 
 Art. 19 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) 

X X 

Pentru folosirea platourilor şi a altor spaţii din Piaţa 
Agroalimentară 7,00 lei/mp/zi  7,00 lei/mp/zi  

Pentru utilizarea tarabelor şi a meselor de beton din 
Piaţa Agroalimentară 3,00 lei/mp/zi 6,00 leizi/tarabă 3,00 lei/mp/zi 6,00 leizi/tarabă 

Pentru utilizarea meselor flisate din Hala 
Agroalimentară, în scopul desfacerii laptelui şi a 
produselor lactate 

14,00 lei/mp/zi 14,00 lei/zi/masă 15,00 lei/mp/zi 15,00 lei/zi/masă 

Pentru utilizarea meselor flisate din Hala 
Agroalimentară, în scopul desfacerii cărnii 15,00 lei/mp/zi 23,00 lei/zi/masă 16,00 lei/mp/zi 24,00 lei/zi/masă 

Pentru rezervarea tarabelor din Piaţa Agroalimentară 
(opţional) 0,24 lei/mp/zi 14,00 lei/lună 0,25 lei/mp/zi 15,00 lei/lună 

Pentru vânzarea de animale şi păsări, de fiecare 
animal sau pasăre astfel: X X X X 

a) bovine, bubaline, cabaline şi porci peste 6 luni 6,00 lei/zi  6,00 lei/zi  
b) porcine până la 6 luni, ovine şi caprine 3,50 lei/zi  4,00 lei/zi  
c) animale mici şi păsări, cu excepţia puilor de 1 

zi, de fiecare 2,50 lei/zi  3,00 lei/zi  

d) pui de 1 zi (pentru 10 pui) 2,50 lei/zi  3,00 lei/zi  
Pentru închirierea cântarelor 4,00 lei/zi  4,00 lei/zi  
Pentru utilizarea locurilor din Bazar în scopul 

vânzării produselor industriale 0,35 lei/mp/zi 7,00 lei/zi 0,40 lei/mp/zi 7,00 lei/zi 

Pentru rezervarea locurilor din Bazar (opţional, 
numai pentru zilele de joi) X X X X 

a) Sectorul A, D, F 0,115 lei/mp/zi 30,00 lei/trim. 0,115 lei/mp/zi 32,00 lei/trim. 
b) Sectorul B 0,096lei/mp/zi 25,00 lei/trim. 0,096lei/mp/zi 27,00 lei/trim. 
c) Sectorul C 0,084 lei/mp/zi 22,00 lei/trim. 0,084 lei/mp/zi 23,00 lei/trim. 

Accesul în cadrul Pieţii Mixte a mijloacelor de 
transport hipo şi auto altele decât cele care ocupă 
locuri de vânzare 

2,5 lei/mijloc de 
transport  3,00 lei/mijloc de 

transport  

Pentru ocuparea locurilor publice, altele decât cele 
prestabilite, cu mijloace de transport, în scopul 
vânzării de produse agroalimentare sau 
industriale din acestea 

X X X X 

a) atelaje sau autoturisme 7,00 lei/zi  7,00 lei/zi  
b) furgonete 10,00 lei/zi  11,00 lei/zi  
c) autocamioane 13,00 lei/zi  14,00 lei/zi  

Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării 
produselor rezultate din exercitarea unei activităţi 
autorizate pe cont propriu, de fiecare mp 

2,50 lei/mp/zi  3,00 lei/mp/zi  

Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării 
obiectelor de ocazie, de fiecare mp ocupat 1,4 lei/mp/zi  1,50 lei/mp/zi  

Pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace 
de transport expuse spre vânzare: X  X  

a) biciclete cu motor, motorete, scutere, 
motociclete, triciclete cu sau fără ataş, pentru 
fiecare mijloc de transport 

6,00lei/zi  6,00lei/zi  

b) mijloace de transport cu tracţiune mecanică, 
de fiecare mijloc de transport, inclusiv 
remorci de orice fel 

15,84 lei/zi  17,00 lei/zi  



 
Extras din norma juridică VALORILE STABILITE PENTRU 

ANUL 2019 
VALORILE STABILITE PENTRU 

ANUL 2020 
c) mijloace de transport cu tracţiune animală, de 

fiecare mijloc de transport 7,00 lei/zi  7,00 lei/zi  

Intrarea în târguri, pieţe şi oboare X  X  
B. Utilizarea temporară a locurilor publice, altele decât 

cele din pieţe, târguri şi oboare 
lei/mp/zi  lei/mp/zi  

a) pentru vânzarea de produse sau prestări de servicii 
diverse 

6,00  6,00  

b) pentru depozitarea de diverse materiale 0,50  1,00  
c) pentru confecţionare de produse 4,00  4,00  
d) pentru ocupare temporară a locurilor publice 

(maxi taxi si altele )  
3,50 lei/mp/lună  4,00 lei/mp/lună  

 
 
Nr.crt                                          DENUMIRE TAXĂ TAXA ÎN LEI 
1 Taxa pentru indeplinirea proceduri de divort pe cale administrativa 530 
             Taxa se face venit la bugetul local si se incaseaza la caseria Primariei Orasului Faurei. 
 
Nr.crt                                          DENUMIRE TAXĂ TAXA   
1 Taxa pentru ridicarea/depozitarea și predarea la Serviciul de neutralizare a 

cadravelor 
3,65lei/kg 

2 Contravaloare taxa transport 100 lei 
 
Nr.crt                                          DENUMIRE TAXĂ TAXA ÎN LEI 
1 Taxa pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate 

obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală 
53/lei/an/vehicul 

Pentru echipamentele și utilajele destinate obținerii de venituri existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la 
data de 1 ianuarie, taxele locale datorate pentru întregul an fiscal se achită până cel târziu la data de 31 martie 2020. Pentru 
echipamentele și utilajele dobândite după data de 1 ianuarie, taxa se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare 
celei în care au fost dobândite acestea, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal și se achită în cel mult 
30 de zile calendaristice de la data dobândirii. 
 
 Nr.crt DENUMIRE TAXĂ COTELE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

Taxa, în lei Taxa, în lei 
    1  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de 

pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri, deţinute de consiliile locale 

0  -  32,00 inclusiv, pentru 
fiecare mp sau fracţiune de 

mp 

  17,00 inclusiv, pentru fiecare 
mp sau fracţiune de mp 

 
CAP.VIII  TAXE SPECIALE- PENTRU ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE CĂTRE SERVICIILE DIN 
CADRUL PRIMĂRIEI ORAŞULUI FĂUREI 
Nr.crt                            DENUMIRE TAXĂ TAXA ÎN LEI 
1 Taxă căutare acte în arhivă 5lei/doc 
2 Taxă eliberare copii arhivă 3lei/doc 
3 Taxă eliberare acte, adeverinte, certificate fiscale în regim de urgenţă (24 

ore) 
10lei/act 

4 Taxă multiplicare 0,30 lei/pag 
5 Taxă eliberare certificat de atestare fiscală şi certificat de stare materială 5 lei 
6  Taxă eliberare adeverinte 5lei/doc 
            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 si se încasează la casieria  Primăriei Oraşului Făurei. 
 
II. TAXE DE TIMBRU 

EXTRAS DIN LEGEA NR.EXTRAS DIN LEGEA NR.  227/2015 PRIVIND COD227/2015 PRIVIND CODUL FISCALUL FISCAL: „: „ART. 494. ART. 494. --  … (10) CONSTITUIE VE… (10) CONSTITUIE VENIT LA NIT LA 
BUGETUL LOCAL SUMELEBUGETUL LOCAL SUMELE   PROVENITE DIN: PROVENITE DIN:   
a)majorările pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale; 
b)taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege; 
c)taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea 
timbrelor fiscale. 



      Sumele prevăzute la lit. b) şi c) se ajustează pentru a reflecta rata inflaţiei în conformitate cu normele 
elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 
 ORDONANTA DE URGENTA NR.80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru  
    Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-
un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii 
administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana 
juridică are sediul social.  
     Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, 
sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ 
teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea. 
 
 
 
CAPITOLUL IX     SANCTIUNI 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE- PERSOANELOR 
JURIDICE 

NIVELURI ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2020 
1.Depunerea peste termen a declaratiilor  de impunere  prevazute  in Codul Fiscal se sanctioneaza cu amenda de la 74 la 296 lei; 

2. Nedepunerea declaratiilor de impunere  prevazute in Codul Fiscal, nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea, inregistarea/ radierea 
bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate  se sanctioneaza cu amenda de la 296 la 738 lei. 
3 Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare 
la spectacole, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 345 lei la 1.673 lei 
In cazul persoanelor juridice limitele minime si maxime ale amenzilor se majoreaza cu 300%. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

BĂBEANU VIOLETA GENERAL, 

 ICHIM CORNEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                                                                              Anexa nr.2 la HCL nr. 69 
JUDEŢUL BRĂILA                                                                                         din 19 decembrie 2019 
ORAŞUL FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI NU SE DATOREAZA PENTRU 
URMATOARELE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE 

 

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 

a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, 
cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate 
în relaţie cu persoane juridice de drept public; 

b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea 
proprie a acestora; 

c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu 
scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu 
caracter umanitar, social şi cultural; 

d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute 
oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor 
folosite pentru activităţi economice; 

e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 

f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, 
autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 
activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor 
pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, 
astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive 
naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; 

i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de 
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

j) 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; 

k) 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; 

l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 

m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de 
fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 



n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea 
legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

o) 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; 

p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 2 lit. a), c)–e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru 
recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi 
acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat“, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice; 

r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a 
văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

s)clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 
al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor 
fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;ori constituite în prizonieri, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav 
sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai 
minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 

u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 
România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în 
administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor 
care sunt folosite pentru activităţi economice; 

v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării 
arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor 
Naţionale Notariale; 

w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie. 
 
X) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arhilogice, indiferent de titularul dreptului 
de proprietate sau de administrare, care au fațada stradalăsi/sau principală renovată sau reabilitată 
conform prevederilor Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități 
economice. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

BĂBEANU VIOLETA GENERAL, 

 ICHIM CORNEL 
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 IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN NU SE DATOREAZA PENTRU 

URMATOARELE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE 
 

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: 

a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement; 

b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea 
proprie a acestora; 

c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, 
dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, 
social şi cultural; 

d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi 
componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi 
economice; 

e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor; 

f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, 
autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru 
activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor 
pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, 
astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice; 

h) 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 oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară; 

i) terenurile 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 
printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului; 

j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează 
ameliorarea acestora; 

k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau 
silvicultură; 

l) 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 ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor 
reprezentând zone de siguranţă; 



m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale 
metroului; 

n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de 
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea 
legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate 
de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt 
folosite pentru activităţi economice; 

r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a 
văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

s)terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 
art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 
persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap 
grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor 
legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 

u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)–e) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi 
administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a 
Registrelor Naţionale Notariale; 

w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează 
procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de 
ani; 

x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 

y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 
România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în 
administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor 
care sunt folosite pentru activităţi economice. 

z) suprafețele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură 
sau arhiologice prevăzute la litera x ( cladiri scutite) indiferent de titularul dreptului de proprietate sau 
de administrare , cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activități economice.  

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

BĂBEANU VIOLETA GENERAL, 

 ICHIM CORNEL 
 



ROMÂNIA                                                                                              Anexa nr.4 la HCL nr. 69 
JUDEŢUL BRĂILA                                                                                         din 19 decembrie 2019 
ORAŞUL FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

 IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT NU SE DATOREAZA 
PENTRU URMATOARELE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE 

 
(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 

a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de 
război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la 
alegerea contribuabilului; 

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau 
coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor 
încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

c)mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al 
Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor 
fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului; 

d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. 
(1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un 
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu 
domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei; 

f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 

g) 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; 

h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 

i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 

j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 

k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 

l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de 
a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter 
umanitar, social şi cultural; 

m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii 
sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, 
activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, 
persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 



n) autovehiculele acţionate electric; 

o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu 
al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 

p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 

 
 
 

                                                           
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

BĂBEANU VIOLETA GENERAL, 

 ICHIM CORNEL 
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 TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A 
AUTORIZAŢIILOR NU SE DATOREAZA PENTRU URMATOARELE 

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE 
(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele: 

a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau 
văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

b)certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 al 
Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor 
fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-anexă; 

d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau 
reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului; 

e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, 
judeţean sau local; 

f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie 
publică; 

g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform 
legii; 

h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie 
sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a 
Ministerului Tineretului şi Sportului; 

i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie 
înfiinţată prin testament, constituită 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; 

j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie 
care are 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; 

k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale. 

 
  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

BĂBEANU VIOLETA GENERAL, 

 ICHIM CORNEL 
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 TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE ŞI TAXA 
PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE NU SE 

DATOREAZA PENTRU 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. 477 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. 

 
  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

BĂBEANU VIOLETA GENERAL, 
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 TAXA PENTRU IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
 

 
 

 (1)Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate în scopuri umanitare. 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

BĂBEANU VIOLETA GENERAL, 
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PROCEDURAPROCEDURA  
 

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 cladirea folosita 
ca domiciliu şi pentru terenul aferent acesteia, aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanele 
fizice ale căror venituri lunare pe familie sunt mai mici decat salariul  minim brut pe ţară ori constau în 
exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social. 

 
A. Criterii pentru acordarea facilităţilor fiscale persoanelor fizice care nu au nici un venit 

sau constau în exclusivitate din indemnizatie de somaj sau 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 indemnizatie de somaj 
sau 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 decat salariul minim brut pe ţară 

• totalul veniturilor lunare pe familie(pentru membri familiei care au acelaşi domiciliul cu 
petentul) să fie mai mici decat salariul 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 decat salariul  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 financiar-contabil şi de 
asistenţă socială efectuarea verificărilor necesare, care vor fi cuprinse într-o 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. 57/2019. 

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 (31.12.2020), cu condiţia achitări debitelor 
restante pe anii anteriori şi a majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente acestora. 
 
 

 
                                                           

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

BĂBEANU VIOLETA GENERAL, 
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PROCEDURAPROCEDURA  
 

De acordare a facilităţii fiscale de scutire a impozitului pe clădiri şi teren persoane fizice 
 
            Art.1. Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria revoluției din decembrie 1989-
Luptător Rănit, Luptător Reținut, Luptător cu Rol Determinant și Luptător Remarcat prin Fapte 
Deosebite și dețin în proprietate clădiri și teren beneficiază de scutire la plata impozitului pentru clădiri 
și teren 

Art. 2. Scutirea de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren se acorda pentru clădirea folosită ca 
domiciliu și pentru terenul aferent locuinței de domiciliu ,aflată în proprietate sau coproprietate (pentru 
proprietățile deținute în comun de soți). 

 
A. Criterii pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădire și pentru terenul 

aferent locuinței de domiciliu 
• clădirea și terenul să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.1 
• clădirea să fie utilizată numai ca locuință; 
• clădirea să fie domiciliul persoanelor prevăzute la art.1; 
• în clădire să nu se desfășoare activității economice, să nu se obțină venituri din închiriere. 
 
Art.3. Scutirea la plata impozitului pe clădiri și teren se acordă pe bază de cerere depusă la 
organul fiscal, însoțită de următoarele documente: 

- act de identitate soț/soție 
- certificat de revoluționar 
- declarație pe propria răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfășoară 

activității economice, nu se obțin venituri din închirieri 
 

Art. 4. Cererea de acordare a facilităţii fiscale, împreună cu actele şi documentele prevăzute la 
art. 3 se constituie într-un dosar care se depune de către contribuabil la primărie. 

Art.5. Scutirea la plata impozitului pe clădiri și teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a 
anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire. 

Art.6. Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren are obligația 
de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită  

. 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 
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ACTE NORMATIVE CU PRIVIRE LA TAXELE ŞI 
IMPOZITELE LOCALE 

Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite şi taxe locale şi Hotărârile 
Consiliului Local al Orasului Faurei cu impact asupra impozitelor şi taxelor locale din perioada 2012-
2016. 
 
AN TEMEI LEGAL 
 
 
2015 

• LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 
927 din 23 decembrie 2003   

• HOTARARE nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004   

• ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicata*) privind Codul de procedura fiscala 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 26 septembrie 2005   

• LEGE nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006   

• LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele 
masuri adiacente PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005   

• ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor PUBLICAT ÎN: 
MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001   

• LEGE nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN: MONITORUL 
OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004   

• LEGE nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 
privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind 
denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006  

• LEGE  nr.  241  din  15  iulie  2005  pentru  prevenirea  si  combaterea  evaziunii  fiscale PUBLICAT  
ÎN:MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005  

• HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 
fiscal 2007 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006   

• ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie 2006   

• HOTARARE nr. 797 din 14 iulie 2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, 
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza 
anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 
725 din 10 august 2005   

• LEGE nr. 210 din 4 iulie 2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea 
si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala PUBLICAT ÎN: 
MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2005   

• LEGE nr. 163 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL 
OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005   

• LEGE nr. 96 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2004 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL 
OFICIAL nr. 325 din 18 aprilie 2005   

• LEGE nr. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL 
OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004   

• HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 783 din 19 mai 2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile 
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se 
indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2005 PUBLICAT 
ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004   

• ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 
2004   

• LEGE nr. 174 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 mai 2004   

• LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolventei PUBLICAT ÎN: 



 
MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 21 aprilie 2006   

• LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii PUBLICAT ÎN: MONITORUL 
OFICIAL nr. 48 din 14 ianuarie 2005 

•  LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat in active 
corporale si necorporale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 31 mai 1999 

•   HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 
necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997 PUBLICAT ÎN: 
MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 1998  

•  LEGE nr.303/13.11.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii de 
razboi,  

• ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 04/10/2007 publicat în: monitorul oficial nr. 703/18.10.2007,   
• ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 155/ 2007 pentru modificarea alin.(4) şi (5) ale 

art.263 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, 
• HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 956 / 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si 

taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.  
• ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr.59 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal 
• HOTARARE DE GUVERN nr.1347 din 23.12.2010 privind aprobarea nivelurilor impozitelor pe 

mijloacele de transport prevazute la art.263 alin (4) si (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , 
aplicabile in anul fiscal 2011, 

• ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr.30 din 31.08.2011 publicata in MONITORUL 
OFICIAL nr.627/02.09.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal 
pentru reglementarea unor masuri financiar- fiscale, 

• HOTARAREA DE GUVERN nr.1309 din 27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile , 
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 
2013, PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL nr.898/28.12.2012, 

• LEGE nr.238/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2012 pentru modificarea 
si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a 
blocurilor de locuit, 

• HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL FAUREI nr 66/22.12.2014 privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale pe anul 2015 in orasul Faurei, 

• ORDONANTA DE URGENTA nr.80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2016 

• Legea 227/2015 M.Of. 688 din 10-sep-2015 privind Codul fiscal 
• Legea 358/2015 M.Of. 988 din 31-dec-2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala 

• Legea 112/2016 M.Of. 408 din 30-mai-2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru 
reglementarea unor masuri bugetare 

• Ordonanta urgenta 46/2016 M.Of. 685 din 05-sep-2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 

• Ordonanta urgenta 50/2015 M.Of. 817 din 03-noi-2015 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala 

• Ordonanta 2/2001 M.Of. 410 din 25-iul-2001 privind regimul juridic al contraventiilor 
• Ordonanta urgenta 8/2016 M.Of. 225 din 25-mar-2016 privind unele masuri financiare in vederea 

finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, 
precum si unele masuri fiscal-bugetare 

• Legea 207/2015 M.Of. 547 din 23-iul-2015 privind Codul de procedura fiscala 
• Norme Metodologice din 2016 M.Of. 22 din 13-ian-2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal 
• Legea nr.238/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2012 pentru modificarea si 

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a 
blocurilor de locuit, 

• HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL FAUREI nr.53/29.10.2015  privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale pe anul 2016 in orasul Faurei, 

• ORDONANTA DE URGENTA nr.80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2017 

• Legea 227/2015 M.Of. 688 din 10-sep-2015 privind Codul fiscal 
• Legea 358/2015 M.Of. 988 din 31-dec-2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala 

• Legea 112/2016 M.Of. 408 din 30-mai-2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru 
reglementarea unor masuri bugetare 

• Ordonanta urgenta 46/2016 M.Of. 685 din 05-sep-2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 

• Ordonanta urgenta 50/2015 M.Of. 817 din 03-noi-2015 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala 

• Ordonanta 2/2001 M.Of. 410 din 25-iul-2001 privind regimul juridic al contraventiilor 
• Ordonanta urgenta 8/2016 M.Of. 225 din 25-mar-2016 privind unele masuri financiare in vederea 

finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, 
precum si unele masuri fiscal-bugetare 

• Legea 207/2015 M.Of. 547 din 23-iul-2015 privind Codul de procedura fiscala 
• Norme Metodologice din 2016 M.Of. 22 din 13-ian-2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal 
• Legea nr.238/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2012 pentru modificarea si 

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a 
blocurilor de locuit, 

• HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL FAUREI nr.73/28.12.2016  privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale pe anul 2017 in orasul Faurei, 

• ORDONANTA DE URGENTA nr.80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru. 
• Legea 209/2017 M.Of. 875 din 07-noiembrie-2017 pentru modificarea si completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
• Ordonanta urgenta 79/2017 M.Of. 885 din 10-noiembrie-2017 pentru completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal 
• Legea 1/2017 M.Of. 15 din 06-ianuarie-2017 privind eliminarea unor taxe si tarife , precum si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative; 
• Legea 196/2017 M.Of. 778 din 02-octombrie-2017 pentru modificarea si completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2018 

• Legea 227/2015 M.Of. 688 din 10-sep-2015 privind Codul fiscal 
• Legea 358/2015 M.Of. 988 din 31-dec-2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala 

• Legea 112/2016 M.Of. 408 din 30-mai-2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru 
reglementarea unor masuri bugetare 

• Ordonanta urgenta 46/2016 M.Of. 685 din 05-sep-2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 

• Ordonanta urgenta 50/2015 M.Of. 817 din 03-noi-2015 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala 

• Ordonanta 2/2001 M.Of. 410 din 25-iul-2001 privind regimul juridic al contraventiilor 
• Ordonanta urgenta 8/2016 M.Of. 225 din 25-mar-2016 privind unele masuri financiare in vederea 

finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, 
precum si unele masuri fiscal-bugetare 

• Legea 207/2015 M.Of. 547 din 23-iul-2015 privind Codul de procedura fiscala 
• Norme Metodologice din 2016 M.Of. 22 din 13-ian-2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal 
• Legea nr.238/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2012 pentru modificarea si 

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a 
blocurilor de locuit, 

• HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL FAUREI nr.73/28.12.2016  privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale pe anul 2017 in orasul Faurei, 

• ORDONANTA DE URGENTA nr.80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru. 
• Legea 209/2017 M.Of. 875 din 07-noiembrie-2017 pentru modificarea si completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
• Ordonanta urgenta 79/2017 M.Of. 885 din 10-noiembrie-2017 pentru completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal 
• Legea 1/2017 M.Of. 15 din 06-ianuarie-2017 privind eliminarea unor taxe si tarife , precum si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative; 
• Legea 196/2017 M.Of. 778 din 02-octombrie-2017 pentru modificarea si completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
• Legea nr.111/2018 M.Of. 422 din 17.05.2018 din  pentru modificarea si complementarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal. 
• Legea nr.145/2018 M.Of 515 din 22.06.2018 din pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr.18/2018 privind adoptarea unor masuri fiscal bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte 
normative. 

• HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL FAUREI nr.57/21.12.2017  privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale pe anul 2018 in orasul Faurei. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2019 

• Legea 227/2015 M.Of. 688 din 10-sep-2015 privind Codul fiscal 
• Legea 358/2015 M.Of. 988 din 31-dec-2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala 

• Legea 112/2016 M.Of. 408 din 30-mai-2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru 
reglementarea unor masuri bugetare 

• Ordonanta urgenta 46/2016 M.Of. 685 din 05-sep-2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 

• Ordonanta urgenta 50/2015 M.Of. 817 din 03-noi-2015 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala 

• Ordonanta 2/2001 M.Of. 410 din 25-iul-2001 privind regimul juridic al contraventiilor 
• Ordonanta urgenta 8/2016 M.Of. 225 din 25-mar-2016 privind unele masuri financiare in vederea 

finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, 
precum si unele masuri fiscal-bugetare 

• Legea 207/2015 M.Of. 547 din 23-iul-2015 privind Codul de procedura fiscala 
• Norme Metodologice din 2016 M.Of. 22 din 13-ian-2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal 
• Legea nr.238/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2012 pentru modificarea si 

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a 
blocurilor de locuit, 

• ORDONANTA DE URGENTA nr.80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru. 
• Legea 209/2017 M.Of. 875 din 07-noiembrie-2017 pentru modificarea si completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
• Ordonanta urgenta 79/2017 M.Of. 885 din 10-noiembrie-2017 pentru completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal 
• Legea 1/2017 M.Of. 15 din 06-ianuarie-2017 privind eliminarea unor taxe si tarife , precum si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative; 
• Legea 196/2017 M.Of. 778 din 02-octombrie-2017 pentru modificarea si completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
• Legea nr.111/2018 M.Of. 422 din 17.05.2018 din  pentru modificarea si complementarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal. 
• Legea nr.145/2018 M.Of 515 din 22.06.2018 din pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr.18/2018 privind adoptarea unor masuri fiscal bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte 
normative. 

• HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL FAUREI nr.71/18.12.2018  privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale pe anul 2019 in orasul Faurei. 

• HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL FAUREI nr.27/25.04.2019 privind aprobarea indexarii impozitelor 
și taxelor locale pentru anul 2020 ținând cont de rata inflației; 

• ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor termene: 

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
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