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                   Anexa nr. 1 la HCL nr. 60/27.12.2018 

 
TABLOUL  

cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile pentru anul 2019 stabilite în sume fixe 
CODUL FISCAL- TITLUL IX- Impozite şi taxe locale 

CAPITOLUL II -IMPOZITUL ŞI TAXA PE CL ĂDIRI  
 

VALORILE IMPOZABILE  
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată  pentru  clădirile rezidenţiale şi clădirile- anexă aparţinând persoanelor fizice 

 
 

Tipul clădirii  
Valoarea impozabilă pentru anul 2018 

- lei / mp - 
Valoarea impozabilă pentru anul 2019 

- lei / mp - 
Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 
încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice, încălzire 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire 
(condiţii cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice, încălzire 

A) Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din  
 

1.000 

 
 

600 

 
 

1.000 

 
 

600 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic şi/sau chimic 
B) Clădire cu pereţii  exteriori din lemn, din piatră naturală,     
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale     
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 300 200 300 200 
C)  Clădire –  anexă  cu  cadre din beton armat sau  cu pereţi  

 
200 

 
 

175 

 
 

200 

 
 

175 
exteriori  din  cărămidă  arsă  sau  din  orice  alte  materiale 
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 
D) Clădire – anexă cu pereţii  exteriori din lemn, din piatră     
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte     
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 125 75 125 75 
E) În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă 
utilizate ca locuinţă în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A- D 

75%  din  suma  care 
s-ar aplica clădirii 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75%  din  suma  care 
s-ar aplica clădirii 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 



2 

 

F) În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 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 

50%  din  suma  care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50%  din  suma  care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile –anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse 
intre 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a cladirii, stabilita prin hotarare a consiliului local – se propune cota de 0,12%; 

2) Pentru cladirile nerezidentiale , aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2% - 
1,3% asupra valorii impozabile a cladirii, stabilita prin hotarare a consiliului local – se propune cota de 0,5%; 

3) Pentru cladirile nerezidentiale, aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol , impozitul pe cladiri se calculeaza 
prin aplicarea unei cote 0,4%  asupra valorii impozabile a cladirii; 

4) In cazul persoanelor fizice cladirile nerezidentiale in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor art. 458 alin(1) , impozitul pe cladiri 
se calculeaza prin aplicarea unei cote 2%  asupra valorii impozabile a cladirii; 

5) Pentru cladirile cu peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut  mai sus valoarea  
impozabila cea mai mare, corespunzatoare materialului cu ponderea cea mai mare; 

6) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi masurate pe contur exterior atunci suprafata se determina prin aplicarea unui coeficient de 
transformare de 1,4 la suprafata utila. 

7) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zana de amplasare a cladirii, 
  Zona în cadrul                  Rangul localităţii                  
  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   
        Având în vedere faptul că satul  Sacele este localitate de rangul IV, se vor aplica următorii coeficienţi: Zona A : 1,10 ; Zona B : 1,05 iar  satul Traian  este 
localitate de rangul V, se va aplica urmatorii coeficienti : Zona A 1,05. 



3 

 

 
8)  Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoa nele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote 

cuprinse intre 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a cladirii, stabilita prin hotarare a consiliului local – se propune cota de 0,2%; 
9) Pentru cladirile nerezidentiale  aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse 

intre 0,2% - 1,3% asupra valorii impozabile a cladirii, stabilita prin hotarare a consiliului local – se propune cota de 1,5%; majorata cu 15% conform  
art.489, alin (2) prin care cotele aditionale stabilite se pot marii cu pana la 50% - in anul 2018  aceasta cota fiind de 1,5% 

10) Pentru cladirile nerezidentiale, aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol , impozitul/taxa pe 
cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote 0,4%  asupra valorii impozabile a cladirii; 

11) In cazul persoanelor juridice in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota 
impozitului/taxei pe cladiri este de 5%   asupra valorii impozabile a cladirii – se propune cota de 7,5% majorata cu 50% conform  art.489, alin (2) prin 
care cotele aditionale stabilite se pot marii cu pana la 50% - in anul 2019  aceasta cota fiind de 10%. 
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CAPITOLUL III- IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 
 - pentru  terenurile  situate  în  intravilan – inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta  terenuri cu constructii, 
impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimate in hectare, cu suma corespunzatoare 
prevazuta in urmatorul tabel:  

                                                                                                                                                                       -lei /ha- 
Nr. 
crt. 

Zona în cadrul 
localităţii 

Nivelul impozitului pentru anul  
2018 

Nivelul impozitului propus pentru anul  2019 

    1                   A (711-1788)  - 978 (563-1422) - 782 (711-1788)  - 978 (563-1422) - 782

2 B (569-1422)   - 782 (427-1068)  - 587 (569-1422)   - 782 (427-1068)  - 587

3 C (427-1068)  - 587 (284-710)  - 391 (427-1068)  - 587 (284-710)  - 391

4 D (278-696)  - 383 (142-356)  - 196 (278-696)  - 383 (142-356)  - 196

 
- pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de 

terenuri cu construcţii , impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in 
hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la alin (4),  iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de carectie 

corespunzator prevazut la alin. (5) 
 -lei/ha- 

 
 

 
 

 

Nr. 
crt. 

 
Categorii de folosinţă 

Nivelul impozitului pentru anul 2018 Nivelul impozitului propus  pentru anul 
2019 

Zona A Zona  B Zona C Zona D Zona A Zona  B Zona C Zona D 

1. Teren arabil 31 23 21 17 31 23 21 17 
2. Păşune 23 21 17 14 23 21 17 14 
3. Fâneaţă 23 21 17 14 23 21 17 14 
4. Vie 51 39 31 21 51 39 31 21 
5. Livadă 58 51 39 31 58 51 39 31 
6. Pădure sau alt teren 

cu vegetaţie forestieră 
31 23 21 17 31 23 21 17 

7. Teren cu apă 17 14 9 X 17 14 9 X 
8. Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X 

9. Teren neproductiv X X X X X X X X 

 Având în vedere faptul că satul  Sacele este localitate de rangul IV, coeficientul de corecţie care va fi aplicat este  1,10. iar  satul Traian  
este localitate de rangul V, coeficientul de corecţie care va fi aplicat este  1,00.
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IMPOZITUL/TAXA pe terenurile amplasate în extravila n 
- lei /ha- 

 
 
Nr. 
crt. 

 

Categoria de folosinţă 

 
Nivelul impozitului pentru anul 2018 

 
Nivelul impozitului propus pentru 

anul 2019 
 

Zona A 
 
Zona  B 

 
Zona C 

 
Zona  D 

 
Zona A 

 
Zona  B 

 
Zona C 

 
Zona D 

1 Teren cu construcţii  34 31 29 24 34 31 29 24 
2 Arabil 55 53 50 46 55 53 50 46 
3 Păşune 31 29 24 22 31 29 24 22 
4 Fâneaţă 31 29 24 22 31 29 24 22 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la  5.1. 61 58 55 53 61 58 55 53 
5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X X X X X 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la  6.1. 62 58 55 53 62 58 55 53 
6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X X X X X X X 
7 Pădure  sau  alt  teren  cu  vegetaţie  forestieră  cu 

excepţia celui prevăzut la 7.1. 
18 15 13 9 18 15 13 9 

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

X X X X X X X X 

8 Teren   cu   apă,   altul   decât   cel   cu   amenajări 
piscicole 

7 6 2 1 7 6 2 1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 37 34 31 29 37 34 31 29 
9 Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X 
10 Teren neproductiv X X X X X X X X 

  Suma corespunzatoare prevazuta in tabel se inmulteste cu coeficiantul de corectie corespunzator, functie de rang si zona. 
 Zona în cadrul                  Rangul localităţii                  
  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   
 
        Având în vedere faptul că satul  Sacele este localitate de rangul IV se va aplica  coeficientul  de corectie :  1,10  iar  satul Traian  este localitate de 
rangul V, se va aplica  coeficientul de corectie  :  . 1,05. 



6 

 

 Ca exceptie de la prevederile alin .(3)-(5), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul 
agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform prevederilor alin.(7)numai daca 
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura; 
b)  au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la 

lit.a).
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CAPITOLUL IV- IMPOZITUL PE  MIJLOACELE DE TRANSPORT : 
A) Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică 

 
Nr. 
crt. 

 
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

Nivelul impozitului pentru anul  
2018 

Nivelul impozitului propus 
pentru anul 2019 

-lei /an/200 cm3   sau fracţiune -lei /an/200 cm3   sau fracţiune 

I  VEHICULE  ÎNMATRICULATE    

1 Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1600 cm3  inclusiv 

- - 

2 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3   inclusiv 

10,00 10,00 

3 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea 
cilindrică de peste 1600 cm3 

12,00 12,00 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3    şi 
2000 cm3   inclusiv 

20,00 20,00 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3    şi 
2600 cm3   inclusiv 

72,00 72,00 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3    şi 
3000 cm3   inclusiv 

144,00 144,00 

7 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290,00 290,00 
8 Autobuze, autocare, microbuze 30,00 30,00 
9 Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală 

maximă autorizată de până la 12 t inclusiv 
33,00 33,00 

10 Tractoare înmatriculate 20,00 20,00 
II  VEHICULE  ÎNREGISTRATE  X X 
1 Vehicule cu capacitate cilindrică -lei /an/200 cm3   sau fracţiune -lei /an/200 cm3

 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică< 4.800 cmc (2-4) - 4 (2-4) - 4 
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate  cilindrică> 4.800 cmc                                                  (4-6) - 7                                                  (4-6) - 7 
2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidentiată (50- 150) -150  lei/an (50- 150) -150  lei/an 

 In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minim 50% - se propune 100% 
 In cazul unui atas impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.  
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B) Pentru autovehicule de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone (art.470 alin.(5) din Legea 
nr.227/2015), modificata prin   OUG79/10.11.2017,pct. 94: 

-lei/an- 
 Numărul de axe şi greutatea brută 

încărcată maximă admisă 
Nivelul impozitului pentru anul 2018 Nivelul impozitului propus pentru anul 2019 

Ax(e) motor 
(oare) cu sistem 

de suspensie 
pneumatică sau 

echivalente 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare 

Ax(e) motor (oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalente 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

I Vehicule cu două axe     
 1. Masa de cel puţin  12 t, dar mai mică de 13 t 0 142 0 142 

 2. Masa de cel puţin  13 t, dar mai mică de  14 t 142 395 142 395 

 3.  Masa de cel puţin  14 t, dar mai mică de 15 t 395 555 395 555 

 4.  Masa de cel puţin  15 t, dar mai mică de 18 t 555 1257 555 1257 

 5. Masa de cel puţin  18 t 555 1257 555 1257 
II  Vehicule cu trei axe     

 1. Masa de cel puţin  15 t, dar mai mică de 17 t 
 

142 248 142 248 

 2. Masa de cel puţin  17 t, dar mai mică de 19 t 248 509 248 509 

 3.  Masa de cel puţin  19 t, dar mai mică de 21 t 
 

509 661 509 661 

 4.  Masa de cel puţin  21 t, dar mai mică de 23 t 661 1019 661 1019 

 5.  Masa de cel puţin  23 t, dar mai mică de 25 t 
 

1019 1583 1019 1583 

 6.  Masa de cel puţin  25 t, dar mai mică de 26 t 1019 1583 1019 1583 

 7. Masa de cel puţin 26 t 1019 1583 1019 1583 
III Vehicule cu patru axe     

 1.  Masa de cel puţin  23 t, dar mai mică de 25 t 661 670 661 670 
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 2.  Masa de cel puţin  25 t, dar mai mică de 27 t 
 

670 1046 670 1046 
 3.  Masa de cel puţin  27 t, dar mai mică de 29 t 

 
1046 1661 1046 1661 

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

1661 2464 1661 2464 

 5.  Masa de cel puţin  31 t, dar mai mică de 32 t 
 

1661 2464 1661 2464 

 6. Masa de cel puţin 32 t 1661 2464 1661 2464 
 

C) Pentru combinaţii de autovehicule, autovehicule articulate sau trenuri rutiere, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată  egală 
sau mai mare de 12 tone (art.470 alin.(6) din Legea nr.227/2015), modificata prin   OUG79/10.11.2017,pct. 94: 

 
-lei/an- 

 Numărul de axe şi 
greutatea brută încărcată 

maximă admisă 

Nivelul impozitului pentru anul 2018 Nivelul impozitului propus pentru anul 2019 

Ax(e) motor (oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalente recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

echivalente recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

I Vehicule cu 2+1 axe:     
 1.   Masa de cel puţin  12 t, 

dar mai mică de 14 t 
0 0 0 0 

 2.   Masa de cel puţin  14 t, 
dar mai mică de 16 t 

0 0 0 0 

 3.   Masa de cel puţin  16 t, 
dar mai mică de 18 t 

0 64 0 64 

 4.   Masa de cel puţin  18 t, 
dar mai mică de 20 t 

64 147 64 147 

 5.   Masa de cel puţin  20 t, 
dar mai mică de 22 t 

147 344 147 344 

 6.   Masa de cel puţin  22 t, 
dar mai mică de 23 t 

344 445 344 445 

 7.   Masa de cel puţin  23 t, 
dar mai mică de 25 t 

445 803 445 803 

 8.   Masa de cel puţin  25 t, 
dar mai mică de 28 t 

803 1408 803 1408 
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 9. Masa de cel puţin 28 t 803 1408 803 1408 
II Vehicule cu 2+2 axe:     

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

138 321 138 321 

 2. Masa de cel puţin   25 t, 
dar mai mică de 26 t 

321 528 321 528 

 3.   Masa de cel puţin  26 t, 
dar mai mică de 28 t 

528 775 528 775 

 4.   Masa de cel puţin  28 t, 
dar mai mică de 29 t 

775 936 775 936 

 5.   Masa de cel puţin  29 t, 
dar mai mică de 31 t 

936 1537 936 1537 

 6.   Masa de cel puţin  31 t, 
dar mai mică de  33 t 

1537 2133 1537 2133 

 7.   Masa de cel puţin  33 t, 
dar mai mică de 36 t 

2133 3239 2133 3239 

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

2133 3239 2133 3239 

 9. Masa de cel puţin 38 t 2133 3239 2133 3239 
III Vehicule cu 2+3 axe:     

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

1698 2363 1698 2363 

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

2363 3211 2363 3211 

 3. Masa de cel puţin 40 t 2363 3211 2363 3211 
IV Vehicule cu 3+2 axe:     

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

1500 2083 1500 2083 

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

2083 2881 2083 2881 

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

2881 4262 2881 4262 

 4. Masa de cel puţin 44 t 2881 4262 2881 4262 
V Vehicule cu 3+3 axe:     

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

853 1032 853 1032 
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 2. Masa de cel puţin   38 t, 
dar mai mică de 40 t 

1032 1542 1032 1542 

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

1542 2454 1542 2454 

 4. Masa de cel puţin 44 t 1542 2454 1542 2454 
 
 

D) Pentru remorci, semiremorci şi rulote care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la art. 470 alin. (6): 
-lei /an- 

Masa totală maximă autorizată Nivelul impozitului pentru anul  
2018 

Nivelul impozitului propus pentru anul  2019 

a) până la o tonă inclusiv 10 10 
b) peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 
tone 

37 37 

c) peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 57 57 

d) peste 5 tone 70 70 
 
 

E) Impozitul pentru mijloace de transport pe apă 
 

-   lei/an- 
Nr. 
crt. 

Mijloc de transport pe apă Nivelul impozitului pentru anul  
2017 

Nivelul impozitului propus pentru anul  2018 

1 Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit 
şi uz  personal 

25,00 25,00 

2 Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 67,00 67,00 
3 Bărci cu motor 252,00 252,00 
4 Nave de sport şi agrement 1.342,00 1.342,00 
5 Scutere de apă 252,00 252,00 
6 Remorchere si impingatoare: 

 
X X 

a Pana la 500 cp inclusiv 615 615 
b Peste 500 cp  si pana la 2000 cp inclusiv 1000 1000 
c Peste 2000 cp si pana la 4000 cp inclusiv 1538 1538 
d Peste 4000 cp 2461 2461 
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7 Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune  
din acesta 

200 200 

8 Ceamuri si slepuri si barje fluviale: X X 
a Cu capacitatea de incarcare pana la 1500 t inclusiv 200 200 
b Cu capacitatea de incarcare peste  1500 t si pana la 

3000 t inclusiv 
308 308 

c Cu capacitatea de incarcare de peste  3000 t 
inclusiv 

539 539 
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Compartimentul  Urbanism va comunica lunar Compartimentului  de impozite sit axe , până în data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă, o situaţie cu 

privire la autorizaţiile de construire şi avizele eliberate pentru activitatea de reclamă, publicitate şi afişaj în comuna Sacele, situaţie care va cuprinde următoarele 
informaţii: nume, prenume/denumire, adresa/sediu, CNP/CUI, numărul/data autorizaţiei de construire sau a avizului, locul amplasamentului, durata amplasamentului. 

 
CAPITOLUL V  

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZA ŢIILOR 

 NIVELURILE   EXISTENTE 
in anul 2018 

NIVELURILE   PROPUSE 
incepand cu 01.01.2019 

 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban 
 

- lei - 

 

- lei - 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism   
a) până la 150 m2, inclusiv (5-6) - 6 (5-6) - 6 
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv (6-7) - 7 (6-7) - 7 
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv (7-9) - 9 (7-9) - 9 
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv (9-12) - 12 (9-12) - 12 
e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv (12-14) - 14 (12-14) - 14 

f) peste 1000 m2 
14 + 0,01 lei/ m2, pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1000 m2 
14 + 0,01 lei/ m2, pentru fiecare m2 

 care depăşeşte 1000 m2 
- taxa pentru eliberarea ertificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50 % din taxa stabilita  mai sus  
- taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale . 
- taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului , de catre primari sau de structurile de specialitate din 
cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local in suma de pana la 15 lei , inclusiv – se propune suma de 15 lei.  
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire 
rezidentiala sau cladire – anexa  este egala cu: 

0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru alte constructii 
decat cele ate mau sus este egala cu : 

1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie , inclusiv valoarea 
instalatiilor aferente 

- taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei initiale. 
- taxa pentru eliberarea autorizatiei  desfiintare , totala sau partiala , a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea bila stabilita pentru determinarea 

impozitului pe cladire, aferenta pertii desfiintate. 
 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări (0-15) – se propune  3 lei mp de teren afectat 
 Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de 
santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta 
autotrizatie de construire, este egala cu : 

3 %  din valoarea  autorizata a lucrarilor de organizare de santier 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute 
sau rulote, ori campinguri este egala cu: 

2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie 
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Taxa pentru  autorizarea amplasarii de  chioşcuri, containere, tonete, cabine, 
spaţii de expunere, corpuri si panouri de afisaj , firme si reclame situate pe 
căile şi în spaţiile publice este egala cu : 

pana la 8 lei/mp de suprafata ocupata de constructie , inclusiv - se propune 3 
lei/mp 

 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si 
este egala cu : 

pana la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord – se propune 13 lei/ racord 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se 
stabileste de consiliul local si este egala cu: 

pana la 9 lei , inclusiv – se propune 9 lei/certificat 

 Valoarea autorizată a lucrării  este valoarea declarată , reală a lucrării, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, regularizarea făcându-se la terminarea 
lucrării. 
       Pentru  persoanele fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mică decât valoarea determinată potrivit Legii 
227/2015, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate. 
 Valoarea impozabilă  este valoarea de inventar actualizată , din  evidenţa contabilă (în cazul persoanelor juridice) , respectiv valorile pe metru pătrat  (în 
cazul persoanelor fizice). 
 Pentru taxele prevăzute în prezenta anexă, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli : 

 a)- taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea 
avizului ; 
 b)- în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, 
persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale ; 
 c)- până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie ; 
 d)- până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea 
stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată 
de autoritatea administraţiei publice locale. 
          În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea 
impozabilă a clădirii, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare. 
 

        Taxa pentru eliberarea  autorizaţiilor pentru desfăşurarea unei activităţi economice si a altor autorizatii similare:         - lei/an - 

 
NIVELURILE   EXISTENTE 

in anul 2018 

NIVELURILE   PROPUSE 
incepand cu 01.01.2019 

 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitatii 
economice este stabilita de catre consiliul local  intre 0 si 15 lei  

15 15 
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Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste de 
consiliul local si este intre 0 si 20 lei 

20 20 

 
 

Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

656/1997, cu modificările ulterioare, în clasa 5610 – restaurante şi 5630 baruri, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după 

caz, în a cărui raza administrativ teritorială se află amplasată unitatea sau standul de comercializare, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a 

autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, stabilită de către consiliile locale după cum urmează : 

 

Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei privind 

desfasurarea activitatii de alimentatie publica  

NIVELURILE   EXISTENTE 
in anul 2018 

-lei- 

NIVELURILE   PROPUSE 
incepand cu 01.01.2019 

-lei -
 

Unitatile de alimentatie publica cu o suprafata de pana la 50 mp. inclusiv 500 lei 

 

    500 lei 

 

Unitatile de alimentatie publica cu o suprafata cuprinsa intre 51 si 100 

mp. inclusiv 

700 lei 700 lei 

Unitatile de alimentatie publica cu o suprafata cuprinsa intre 101 si 400 

mp. inclusiv 

900 lei 900 lei 

Unitatile de alimentatie publica cu o suprafata cuprinsa intre 401 si 500 

mp. inclusiv 

1200 lei 1200 lei 

Unitatile de alimentatie publica cu o suprafata cuprinsa intre 501 si 1000 

mp. inclusiv 

1500 lei 1500 lei 

Unitatile de alimentatie publica cu o suprafata peste 1000 mp. 2000 lei 2000 lei 

Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in cazul in care comerciantul indeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de 

catre primarul in a carui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare. 

CAPITOLUL VI  
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAM Ă ŞI PUBLICITATE 

 Cota stabilita pentru anul 
2018 

Cota stabilita pentru anul 2019      

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate- se stabileste de consiliul local , fiind 
cuprinsa intre 1%  si  3% din valoarea srviciilor de reclama si publicitate 

2% din valoarea lunara a 
contractelor,  exclusiv tva 

2% din valoarea lunara a 
contractelor,  exclusiv tva 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:  
- lei/m2 sau fracţiune de m2 – 

NIVELURILE   EXISTENTE 

in anul 2018 

NIVELURILE   PROPUSE 
incepand cu 01.01.2019 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, se 
stabileste de consiliul local intre 0 si 32 lei, inclusiv 

32 32 
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b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, se 
stabileste de consiliul local intre 0 si 23 lei, inclusiv 

23   23 

CAPITOLUL VII  
 IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Calculul impozitului  
(1) Cu excepţiile prevăzute in cazul videotecilor si discotecilor , impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată 
din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 
(2) Cota de impozit se determină după cum urmează: 
a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit se stabileste de 
consiliul local si este de pana la  2% - se propune 2% pentru anul 2019. 
b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. A), cota de impozit se stabileste de consiliul local si este de pana la   5% - se 
propune 5% pentru anul 2019. 
(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri 
caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor. 

 
Manifestarea artistic ă sau activitatea distractivă: - lei/m2 - 

 
NIVELURILE   EXISTENTE 

in anul 2018 

NIVELURILE   PROPUSE 
incepand cu 01.01.2019 

a) în cazul videotecilor se stabileste de consiliul local intre 0 si 2 lei, inclusiv 1 1 

b) în cazul discotecilor se stabileste de consiliul local intre 0 si 3 lei, inclusiv 
 
2 
 

2 

 

CAPITOLUL  VIII– TAXA HOTELIER Ă 
 (1) Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare. 
 (2) Cota taxei, aplicată asupra tarifelor de cazare, se stabileşte de consiliul local . 

Cota aplicata asupra tarifelor de cazare     NIVELURILE   PROPUSE incepand cu 01.01.2019 

1% 
 
    (2) Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la 

data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv. 
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CAPITOLUL  IX– TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A L OCURILOR PUBLICE 

 

 Pentru ocuparea locurilor publice in vederea desfăşurării unei activităţi 

comerciale , cultural-sportive ,distracţii, circuri , 

manifestări, etc. 

NIVELURILE   EXISTENTE 

in anul 2018 

 

NIVELURILE   PROPUSE 
incepand cu 01.01.2019 

1. Taxa pentru vanzari de produse sau prestari de servicii diverse  1-  lei/mp/zi-  1-  lei/mp/zi- 

2. Taxa pentru depozitare de diverse materiale 1- lei/mp/zi- 1- lei/mp/zi- 

3. Taxa pentru confectionarea de produse  2 – lei/mp/zi- 2 – lei/mp/zi- 

4. Taxa  pentru ocuparea temporara a locurilor publice in alte scopuri decat 
pentru vanzarea de produse, prestari servicii diverse, depozitare de materiale, 
confectionare de produse 

2 – lei/mp/zi- 2 – lei/mp/zi- 

Alte taxe locale  

A. Taxa pentru detinerea in proprietate sau in folosinta a unor utilaje autorizate 
sa functioneze in scopul obtinerii de venit. 

NIVELURILE   EXISTENTE 

in anul 2018 
NIVELURILE   PROPUSE 

incepand cu 01.01.2019 

1. Taxa pentru cazane de fabricat rachiu , prese de ulei, mori cereale si ferastraie 
mecanice 

13 lei/zi/utilaj 13 lei/zi/utilaj 

2. Taxa pentru darace , piue si mori pentru boia de ardei 13 lei/zi/utilaj 13 lei/zi/utilaj 

B. Taxa pentru schimbarea destinatiei unor spatii 9 lei 9 lei 

C. Taxa pentru intrare si vizionare obiective 2 lei/pers/zi 2 lei/pers/zi 

D. Taxa pentru vehicule lente -se stabileste de consiliul local intre 0 si 34 lei, 
inclusiv 

lei/an/utilaj lei/anutilaj 

1.autocositoare  34 34 

2. autoexcavator(excavator pe autosasiu) 10 10 

3.autodreder 10 10 

4.autoscreper 10 10 

5. autostivuitor 10 10 

6. bulldozer pe pneuri 10 10 

7. combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje 34 34 

8. compactor autopropulsat 15 15 
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9. electrocar  cu echipament: sudura,grup electrogen,pompa 15 15 

10. excavator cu racleti pentru sapat santuri 15 15 

11. excavator cu rotor pentru sapat santuri 15 15 

12. excavator pe pneuri 15 15 

13. freza autopropulsata pentru canale 15 15 

14. freza autopropulsata pentru pamant stabilizat 15 15 

15. freza rutiera 15 15 

16. incarcator cu o cupa pe pneuri 20 20 

17. instalatie autopropulsata de sortare-concasare 15 15 

18. macara cu greifer 20 20 

19. macara mobile pe pneuri 20 20 

20. macara turn autopropulsata 15 15 

21. masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente 15 15 

22. masina autopropulsata pentru intretinerea drumurilor 15 15 

23. masina autopropulsata  pentru decopertarea imbracamintei asfaltice de drumuri 15 15 

24. masina autopropulsata  pentru  finisarea drumurilor 15 15 

25. masina autopropulsata pentru forat 15 15 

26. masina autopropulsata pentru turnat asfalt 34 34 

27. plug de zapada autopropulsat 20 20 

28. sasiu  autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemn 20 20 

29. tractor pe pneuri 34 34 

30. troliu autopropulsat 15 15 

31. utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor 15 15 

32. vehicul de pompieri pentru derularea furtunelor de apa 15 15 

33. vehicul pentru macinat si compactat deseuri 15 15 

34. vehicul  pentru marcarea drumurilor 15 15 

35. vehicul pentru  taiat si compactat deseuri 15 15 
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Acordarea in folosinta a terenurilor proprietatea domeniului public si privat al comunei Sacele 
 

NIVELURILE   EXISTENTE 

in anul 2018 

NIVELURILE   PROPUSE 
incepand cu 01.01.2019 

a)  terenuri intravilane , acordate la cererea cetatenilor,  aferente proprietatilor 0,15 lei/mp/an 0,15 lei/mp/an 

b) spatiile comerciale  
 

1,50 euro/mp/luna 
 

prin negociere directa dar nu 
mai putin decat la pct.a) 

c)  terenuri intravilane altele decat cele prevazute la litera a) 
1,00 euro/mp/luna 

prin negociere directa dar nu 
mai putin decat la pct.a) 

d)    terenuri extravilane utilizate temporar  0,50 euro/m.p./an 
prin negociere directa dar nu 
mai putin decat la pct.a) 

 
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, se stabileste de 
catre consiliul local si este intre 0 si 32 lei 

32 lei,pentru fiecare mp sau fractiune 
de mp. 

32 lei,pentru fiecare mp sau 
fractiune de mp. 

Taxa pentru eliberarea atestatului  de producător si a carnetul de 
comercializare se stabileste de consiliul local si este de pana la , inclusiv  80 
lei  

50 lei/ atestatul de producator 
25 lei/ carnetul de comercializare  

50 lei/ atestatul de producator  
     25 lei/ carnetul de 

comercializare 
Taxa folosinta domeniu public si privat al Primariei Sacele de retelele de 
cablu TV, telefonie, internet etc. 

- 0,10 lei/m liniar/lunar 
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Pentru  contraventiile prevazute mai sus se aplica dispozitiile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificarile si 

completarile prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile  de la 

data incheierii procesului –verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii.

CAPITOLUL X  
SANCŢIUNI  

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 294 alin. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 
279 de lei la 696 de lei 

Art. 294 alin. (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei. 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

 Art. 294 alin. (6) 

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, 
respectiv: 
- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 280 de lei la 1116 de lei, iar cele de la lit. b)- d) cu 
amenda de la 1116 lei la 2784 lei. 
 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1300 de lei la 6312 lei. 
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9. Reglementări generale: 

Pct.1 În sensul Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si a prezentei hotarâri,taxele speciale sunt instituite de Consiliul local pentru 
functionarea unor compartimente  publice create în interesul persoanelor fizice si juridice, care se folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit 
taxele speciale. 

Pct.2 Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor facute de compartimentele  existente la nivelul Consiliului local, motivate si justificate pe baza 
documentelor privind cheltuielile de întretinere, functionare si dotare a compartimentelor  publice respective. 

Pct.3 Taxele speciale se instituie de către consiliul local în următoarele condiţii: 
- taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite; 
- cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului local; 
- veniturile realizate din taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea şi funcţionare a serviciilor pentru care s-au 
instituit taxele speciale. 
            a)  Stabilirea unor  taxe speciale pentru serviciile prestate de Compartimentul Impozite si Taxe: 

            1. Se propune spre aprobare cuantumul taxelor speciale pentru eliberarea, de către Compartimentul Impozite si Taxe, înainte de expirarea termenului legal, a 
următoarelor documente: 

 
A. Pentru persoane fizice si juridice: -lei- 

Nr. 
crt. Denumire document 

Cuantumul taxei pentru 
anul 2018 

Cuantumul taxei pentru 
anul 2019 

1 Certificatul  de  atestare  fiscală,  dacă  se  solicită eliberarea în aceeaşi zi 
20,00 20,00 

2 Taxa eliberare fişa  înmatriculare/radiere  auto,  dacă   se  solicită eliberarea în aceeaşi 
zi 

20,00 20,00 

3  Taxa eliberare adeverinţă radiere ipotecă; 
 

10,00 10,00 

4  Taxa eliberare adeverinţă, privind achitarea obligaţiilor contractuale pentru imobilele
cumpărate cu 

plata în rate; 

10,00 10,00 

5 Situaţia   privind   bunurile   şi   serviciile   cu   care contribuabilul figurează în evidenţa 
organului fiscal 10,00 10,00 

         Aceste  taxe  se  datorează de  către  contribuabilii,  persoane  fizice  şi  juridice,  care 
solicită eliberarea înainte de termenul legal, a documentelor. 

Taxele se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către 
Compartimentul Impozite si Taxe pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, investiţii, reparaţii şi igienizare birouri Compartimentul Impozite si 
Taxe, etc.), alte  materiale  şi servicii necesare desfăşurării activităţii, precum şi pentru participarea la cursuri de formare profesională 

CAPITOLUL XI 
 TAXE SPECIALE  
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organizate  în domeniul activităţii de administrare a veniturilor bugetului local pentru personalul Compartimentul Impozite si Taxe. 
   Se propune spre aprobare  taxa specială pentru eliberarea on- line a certificatelor de atestare fiscală. 

Cuantumul taxei pentru anul 2019  este: 
- în cazul persoanelor fizice: 20 lei; 
- în cazul persoanelor juridice: 50 lei. 
Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Compartimentul 

Impozite si Taxe pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, investiţii, reparaţii şi igienizare birouri Compartimentul Impozite si Taxe, etc.), alte  materiale  şi 
servicii necesare desfăşurării activităţii, precum şi pentru participarea la cursuri de formare profesională organizate  în domeniul activităţii de administrare a 
veniturilor bugetului local pentru personalul Compartimentul Impozite si Taxe. 

b) Stabilirea unor  taxe speciale pentru serviciile prestate de Compartimentul Juridic  si Resurse Umane 
Nr. 
crt. Taxe speciale pentru prestarea unor servicii pe linie de stare civila 

Cuantumul taxei pentru 
anul 2018 

Cuantumul taxei pentru 
anul 2019 

1 Oficierea casatoriilor in zilele de sambata si duminica 
50 lei 50 lei 

2 Desfacerea casatoriei pe cale administrativa , in fata ofiterilor de stare civila de la 
Compartimentul Juridic 
si Resurse Umane  

500 lei 500 lei 

Veniturile realizate vor fi utilizate de catre Compartimentul Juridic si Resurse Umane al Primariei Sacele, in urmatoarele scopuri: 
        - întreţinerea spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea; 
        - întreţinerea sistemului informatic şi a programelor implementate; 
        - achiziţionarea de tehnică de calcul, mijloace de inventar,  piese  de   schimb, bunuri şi materiale consumabile, rechizite şi birotică necesare desfăşurării 
activitatii; 
        - alte cheltuieli pentru asigurarea de condiţii normale de muncă şi igienă a salariaţilor. 
c) Stabilirea unor   taxe speciale pentru alte servicii prestate. 
Nr. 
crt. Denumire 

Cuantumul taxei pentru 
anul 2018 

Cuantumul taxei 
pentru anul 2019 

1 Taxa pentru serviciile de xerocopiat, multiplicat formular A4 
0,50 leu/copie 0,50 lei/copie 

2  Taxa pentru serviciile de xerocopiat, multiplicat formular A3 
1,00 lei/copie 1,00 leu/copie 

3 Taxa parcurgere procedura conf. Legii 17/2014 
50,00 lei 50,00 lei 

4 Taxa inregistrare contracte arenda si acte aditionale 
6,00 lei 6,00 lei 

5 Adeverinta ce atesta date din registrul agricol si  se solicita eliberarea in aceeasi zi 
persoane fizice 

5,00 lei 5,00 lei 
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6 Adeverinta ce atesta date din registrul agricol si  se solicita eliberarea in aceeasi zi 
persoane juridice 

10,00 lei 10, 00 lei 

7 Eliberarea istoricului de rol fiscal si agricol 10,00 lei 10,00 lei 

 

 I. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare 

ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE T IMBRU  
Nr. 
crt. Extras din norma juridic ă                                                                                                                                                                                   - lei -  

CAPITOLUL I  
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libert ăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 

 

NIVELURILE   
EXISTENTE 
in anul 2018 

-Lei/mp/zi- 

NIVELURILE   
PROPUSE 

incepand cu 
01.01.2019 
-Lei/mp/zi- 

1 

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

3 3 

2 
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: X X 
- pentru animale sub 2 ani 3 3 
- pentru animale peste 2 ani 3 3 

3 
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: X X 
- pentru animale sub 2 ani 3 3 
- pentru animale peste 2 ani 7 7 

7 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 3 3 
8 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 3 3 
9 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 3 3 
10 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 3 3 
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CAPITOLUL II  
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de 
vânătoare şi de pescuit 

 

NIVELURILE   
EXISTENTE 
in anul 2018 

-Lei/mp/zi- 

NIVELURILE   
PROPUSE 

incepand cu 
01.01.2019 
-Lei/mp/zi- 

1 

Acte de identitate:  X 
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţeni români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii 
actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor 
privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români. 

5 5 

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 6 6 
2 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 3 
3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 2 
 
 

CAPITOLUL III  
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere 
1 Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule: X X 

a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A,A1,B,B1 SI B+E 6 6 
d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau 
subcategoriile C,C1, TR,D,D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E,TB,TV 28 28 

2 

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in 
permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleaşi 
categorii a permisuluid e conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de 
autovehicule cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E 

84 

 
 
CAPITOLUL IV  
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe 
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1 
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: x x 
a) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, inclusiv x x 
c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg x x 

2 Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar x x 
3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor x x 
CAPITOLUL IV^1  
Taxă pentru furnizare date 

1 

Înregistrarea cetăţenilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenţă 
a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de 
înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de coducere şi 
certificatelor de înmatriculare. 
 

5 5 

CAPITOLUL V  
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare  

1 
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi 
forestiere1 

21 lei 
/hectar sau 
fractiune de 

hectar 

21 lei /hectar sau 
fractiune de 

hectar 
1
 Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul 
finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit. 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            Secretar, 
 
BRÎNDUȘ GHEORGHE                                                       Culicencu Adrian 
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                                                                                                                                                                                                                                        Anexa nr. 1.1. 
 
 
 

DECLARA ŢIE DE IMPUNERE PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC  
 

DATE DE IDENTIFICARE A PL ĂTITORULUI  
 

COD ÎNREG.FISCALĂ /COD NUMERIC PERSONAL 
 

DENUMIRE/ NUME PRENUME 

JUDEŢ 

LOCALITATE COD POŞTAL 
 

STRADA  
NR. 

 

BLOC SCARA AP. COD CAEN TEL. 
 

NR. CRT. BANCA NR. CONT 
   
 
 
 

NR. 
CRT. 

 

 
LOCUL AMPLASĂRII 

 
 

SUPRAFAŢĂ 
(MP) 

 
 

NR. 
BUCĂŢI 

DURATA  AMPLASĂRII 
 

TAXA  
DATORATĂ 

 
 

TOTAL TAXA  
DATORATĂ PERIOADA 

(de la data….până la 
data) 

NR. 
ZILE 

NR. 
LUNI 

01 02 03 04  05 06 07 08 
         

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în actele publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete. 
Contabil şef,_  _   _  _ _   _  _   _  _   _/___   _  _   _  

(Data completării declaraţiei) (Nume, prenume/ semnătură şi ştampilă 
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Anexa nr.2 
 

 
Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului 

pentru clădirile şi teren aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de 

către asociaţiile şi fundaţiile acreditate ca furnizori de servicii sociale 

Art. 1. Asociaţiile şi fundaţiile care deţin în proprietate clădiri şi teren aferent clădirilor utilizate 

pentru furnizarea de servicii sociale pot beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren. 

Art.2. Serviciile sociale care trebuie desfăşurate de asociaţii şi fundaţii pentru a beneficia de 

scutire sunt: 

a) recuperare şi reabilitare; 
b) suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate; 
c) educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoia  fiecărei 

categorii; 
d) asistenţă  şi  suport  pentru  persoanele  vârstnice,  inclusiv  pentru  persoanele  vârstnice 

dependente; 
e) asistenţă şi suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane 

dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoane care au părăsit 
penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violenţa în familie, victime ale 
traficului de fiinţe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără  venituri  sau  cu 
venituri mici, imigranţi, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli 
incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie social; 

f) sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională; 
g) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru 

persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli; 
h) mediere socială; 
i) consiliere în cadru instituţionalizat, în centre de informare şi consiliere; 
j) orice  alte  măsuri  şi  acţiuni  care  au drept scop  menţinerea,  refacerea  sau  dezvoltarea 

capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială. 
 

Art.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite 

următoarele condiţii: 

f) asociaţiile/fundaţiile îşi desfăşoară activitatea în condiţiile O.G. nr.68/2003 privind 
serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea 
calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) clădirea să fie proprietatea asociaţiei sau fundaţiei acreditată ca furnizor de 

servicii sociale; 

h) asociaţia sau fundaţia să fie acreditată ca furnizor de servicii sociale; 
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i) în clădire să să se desfăşoare exclusiv serviciile sociale pentru care asociaţia sau fundaţia 

a fost acreditată; 

j) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal. 
 

Art.4.  (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la 

organul fiscal, însoţită de următoarele documente: 

f) actul de înfiinţare al asociaţiei sau fundaţiei; 

g) statutul asociaţiei sau fundaţiei; 

h) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociaţiei sau fundaţiei; 

i) memoriu de activitate; 

j) raportul  de  monitorizare  din  cadrul  celei  mai  recente  misiuni  de  inspecţie, 

întocmit de inspectorii sociali; 

f)  extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile. 

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.2a. 

(3)  
Art. 5. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 

celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative. 

Art. 6. (1) Asociaţia sau fundaţia care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are 

obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită  în perioada cuprinsă între 

data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie  a anului următor celui în care s-a depus cererea de 

scutire. 

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei 

oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii. 

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite  conduce la ridicarea scutirii  începând 

cu data acordării acesteia. 
 

Art. 7. (1) Asociaţia sau fundaţia care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi 

teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări 

intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii. 

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 

modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a 

anului următor celui în care au intervenit modificările. 

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii  începând cu data 

de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 
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Art. 8. (1) Anual, până cel târziu la data de 30 ianuarie, asociaţia sau fundaţia care 

beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a depune la organul fiscal un 

memoriu privind activitatea desfăşurată în anul anterior, precum şi raportul/rapoartele de monitorizare 

din cadrul misiunilor de inspecţie, întocmite de inspectorii sociali în cursul anului anterior. 

(2) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) conduce la ridicarea scutirii 

acordate începând cu data de 1 ianuarie a anului pentru care nu s-au depus documentele. 
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CĂTRE, 

 

 
PRIMĂRIA COMUNEI SACELE 

Anexa nr. 2.1. 

COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE 
 
 

Subscrisa __   cod unic de 
identificare__ _ cu sediul în _ tel._ fax_   
adresa de email__  . 

Reprezentată  prin  dl./d-na în calitate  de , 
domiciliat   (ă)   în  _  ,   posesor   al  B.I./C.I.   seria   __ , 
nr._ _,   CNP_  _,   prin   prezenta   solicit   scutire   de   la 
plata*_  _,  pentru imobilul situat în 
_ _conform  conform  Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sacele nr._
 _/ . 

 
 

La prezenta cerere anexez: 
- actul de înfiinţare al asociaţiei sau fundaţiei; 

- statutul asociaţiei/fundaţiei; 

- certificatul  de  acreditare  ca  furnizor  de  servicii  sociale  al  asociaţiei  sau 

fundaţiei; 

-memoriu de activitate; 

-raportul  de  monitorizare  din  cadrul  celei  mai  recente  misiuni  de  inspecţie, întocmit 

de inspectorii sociali; 

- extras de carte funciară , nu mai vechi de 30 de zile. 
 

Data _ Semnătura, 
 
 
 
 

 

Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren 
 

1.Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii 
de scutire şi data 1 ianuarie  a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancţionează 
cu amendă şi duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia. 

2.Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta  cu  data  de  1 ianuarie a 
anului următor celui în care au intervenit modificările. 

3.Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând 
cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 
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Anexa nr.3 
 
 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului 

pentru clădirile şi teren retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr.94/2000 

privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 

cultelor religioase din România, republicată 
 
 

Art.1. (1) Cultele religioase din România care au în proprietate clădiri şi teren retrocedate 

potrivit art. 1 alin.(10) din  O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor  bunuri imobile care au aparţinut 

cultelor religioase din România, republicată beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren. 

(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care  proprietarul menţine afectaţiunea de 

interes public (imobilele retrocedate sunt  afectate  unor  activităţi  de  interes public din învăţământ sau 

sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale). 

 

Art.2.   Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite 

următoarele condiţii: 

c) clădirea  şi  terenul să  fie  retrocedate  potrivit  art.  1  alin.(10)  din  O.U.G. 

nr.94/2000 republicată; 

d) în clădire să se menţină afectaţiunea de interes public. 
 
 

Art.3.  (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la 

organul fiscal, însoţită de următoarele documente: 

d) documentul de retrocedare a clădirii şi terenului; 

e) contractul de închiriere  din care rezultă  că  în clădire se  menţine  afectaţiunea  de interes 

public; 

f)  extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile. 

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.4a. 
 
 

Art. 4.  Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie  a anului următor 

celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative. 
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Art. 5. (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri are obligaţia de a aduce la 

cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii 

de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire. 

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei 

oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii. 

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii  începând cu data 

acordării acesteia. 

 

Art. 6. (1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe  clădiri  are obligaţia ca 

ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite faţă de 

situaţia existentă la data acordării scutirii. 

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 

modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a 

anului următor celui în care au intervenit modificările. 

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii  începând cu data 

de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 
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Anexa nr.3.1. 
 
 
 
 

CĂTRE,  
PRIMĂRIA COMUNEI SACELE 
Compartimentul Impozite si Taxe

 
 
 

Subscrisa __   cod unic de 
identificare__ _ cu sediul în _ tel._ fax_   
adresa de email__  . 

Reprezentată  prin  dl./d-na în calitate  de , 
domiciliat   (ă)   în  _  ,   posesor   al  B.I./C.I.   seria   __ , 
nr._ _,   CNP_   _,   prin   prezenta   solicit   scutire   de   la 
plata*_  _, pentru imobilul situat în 
_ _conform  conform  Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sacele nr._
 _/ . 

 
La prezenta cerere anexez: 

 
- copie cod unic de înregistrare; 

 
- documentul de restituire a clădirii şi terenului; 

- contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menţine afectaţiunea de interes 

public; 

- extras de carte funciară(daca are intabulare), nu mai vechi de 30 de zile. 
 
 

Data _ Semnătura, 
 
 
 
 
 

 

Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren 
 

1.Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii 
de scutire şi data 1 ianuarie  a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancţionează 
cu amendă şi duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia. 

2.Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta  cu  data  de  1 ianuarie a 
anului următor celui în care au intervenit modificările. 

3.Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând 
cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 
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Anexa nr.4 
 
 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului 

pentru clădirile şi terenurile afectate de calamităţi naturale 
 
 

Art. 1. În situaţia producerii unor calamităţi naturale, (cutremure, inundaţii sau incendii 

provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbuşiri de teren etc.) se acordă scutire la plata 

impozitului pe clădiri şi teren. 

Art. 2. De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligaţiei de plată 

aferente clădirilor şi/sau terenurilor care au fost afectate în urma  unor  calamităţi naturale. 

Art. 3. (1) Sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţilor naturale se pot înregistra în 

scris sau telefonic la Comitetul Local pentru situatii de urgenta din cadrul Primăriei Comunei Sacele în 

termen de maxim 72 de ore de la producerea calamităţii. 

(2) Comitetul Local pentru situatii de urgenta  centralizează toate sesizările cetăţenilor 

referitoare la efectele calamităţii, pe care, în maxim 7 zile de  la  înregistrare  le  înaintează comisiei de 

evaluare a pagubelor produse la imobilele şi gospodăriile inundate în urma unei situaţiii de urgenţă, 

comisie numită prin Dispoziţia Primarului nr.________/______________. 

(3) În termen de 7 zile de la data primirii sesizărilor, comisia de evaluare a 

pagubelor verifică pe teren sesizările, încheind un proces – verbal  de  constatare  conform Anexei 6.1. 

Procesul – verbal se încheie în 4 exemplare, din care un exemplar rămâne la persoana afectată de 

calamitatea naturală, un exemplar rămâne la comisie, iar câte un exemplar se comunică Serviciului 

Juridic, Contestaţii. 

Art. 4. (1) Înlesnirile la plată se acordă la cererea titularului impozitului pe clădiri/teren, cerere ce 

trebuie vizată de către preşedintele comisiei de evaluare a pagubelor produse de calamităţile naturale şi de 

membrul comisiei care a făcut constatarea pe  teren.  Cererea  se vizează doar dacă sunt îndeplinite 

condiţiile pentru acordarea înlesnirii. 

(2) Cererea de înlesnire la plată este însoţită de un extras de carte funciară nu mai 

vechi de 30 de zile şi se depune la organul fiscal în maxim 30 de zile de la data producerii calamităţii. 

(3) Cererile  privind  acordarea  de  înlesniri  se  aprobă  nominal,  pentru  fiecare 

contribuabil, prin hotărâre a consiliului local. 

Art. 5. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă persoanelor în cauză, cu data 

de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele 

justificative şi se acordă pentru anul fiscal următor. 
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Anexa nr.4.1. 
 
 

PROCES – VERBAL nr.__   
Încheiat azi, _   

 
 

Subsemnaţii 
_ , din cadrul_   

 

_ , din cadrul    
 

_   , din cadrul _ 
ca urmare a cererii nr. _/ , a d-lui (d-nei)_    
prin care solicită scutire la plata impozitului pe clădire şi /sau teren, pentru imobilul situat în 
Sacele/Traianu,   str. _   nr.   _   ,   bl.    _,   sc._    _,   ap._    ,   conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. _  / _, deplasându-ne la faţa locului am constatat 
următoarele: 

1. În urma calamităţii naturale produse, au fost afectate: 
_   
_   
_   
_   
_   
_   

 

2. Pagubele produse sunt: 
_   
_   
_   
_   
_   
_   

 

3. Se impun luarea următoarelor măsuri: 
_   
_   
_   
_   

 

5          D-l/  d-na , poate beneficia de scutire la plata 
impozitului pe clădire şi/sau teren, în acest scop fiind necesar să depună o cerere în acest sens, însoţită 
de actul de proprietate al imobilului. Cererea se depune în maxim 30 de zile de la data producerii 
calamităţii, la sediul Primăriei Sacele, str. Cetatea Histriei, nr. 20, jud. Constanta. 

Prezentul  proces  –verbal  s-a  încheiat  în 4  (patru) exemplare,  în prezenţa  d-lui/d-nei 
__________________________________________, căruia i s-a înmânat 1 exemplar. 

 

Data Semnătura 
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Anexa nr.5 
 
 
 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri  
şi teren pentru asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, folosite 

exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ 
 
 

Art. 1. Asociaţiile şi fundaţiile care au ca activitate acordarea de servicii sociale 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, pot beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren. 

Art.2. Scutirea se acordă numai pentru clădirile şi terenul aflate în patrimoniul asociaţiei sau 

fundaţiei, folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ. 

Art.3. Pentru a beneficia de scutire la plata  impozitului pe clădiri şi teren, trebuie îndeplinite 

următoarele condiţii: 

e) clădirile şi terenul să fie în patrimoniul asociaţiei/fundaţiei; 

f) asociaţia/fundaţia să desfăşoare activităţile menţionate la art. 1; 

g) clădirile şi terenul să fie folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ; 

h) activităţile   în  cadrul   asociaţiei/fundaţiei   să   aibă   caracter   continuu,   să   se 

desfăşoare pe întreg anul fiscal. 

Art. 4. (1) Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la  Compartimentul Impozite si Taxe , însoţită 
de : 

e) statutul asociaţiei/ fundaţiei; 

f) memoriu de activitate al asociaţiei/ fundaţiei; 

g) declaraţie  că  în  clădirile/terenul  pentru  care  se  solicit  scutirea  sunt  folosite 

exclusive pentru activităţi fără scop lucrative; 

h) alte documente considerate relevante în susţinerea cererii. 
 

(2) După depunerea cererii, Compartimentul Impozite si Taxe va proceda la verificarea 
faptică a celor prezentate de asociaţie/ fundaţiei, urmând a se încheia o notă de 
constatare. 

(3) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.5a. 
 
 

Art. 5. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 

celui în care se depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative. 

Art. 5.  (1) Asociaţia/fundaţia care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren 

are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada 
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cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie  a anului următor celui în care 

s-a depus cererea de scutire. 

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei 

oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii. 

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii  începând cu data 

acordării acesteia. 

 

Art. 6. (1) Asociaţia/fundaţia care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are 

obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări 

intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii. 

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 

modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a 

anului următor celui în care au intervenit modificările. 

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite  conduce la ridicarea scutirii  începând 

cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 
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Anexa nr.5.1 
 
 

CĂTRE,  
PRIMĂRIA COMUNEI SACELE 

COMPARTIMENTUL   IMPOZITE SI 
TAXE 

 
 
 

Subscrisa __   cod unic de 
identificare__ _ cu sediul în _ tel._ fax_   
adresa de email__  . 

Reprezentată  prin  dl./d-na în calitate  de , 
domiciliat   (ă)   în  _  ,   posesor   al  B.I./C.I.   seria   __ , 
nr._ _,   CNP_   _,   prin   prezenta   solicit   scutire   de   
la plata*_  , pentru imobilul situat în 
_ _conform  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Comunei Sacele 
nr._ _/_ _. 

 
 

La prezenta cerere anexez: 
 

- statutul asociaţiei/ fundaţiei; 

- memoriu de activitate al asociaţiei/ fundaţiei; 

- declaraţie că în clădirile/terenul pentru care se solicit scutirea sunt folosite exclusive 

pentru activităţi fără scop lucrative; 

- alte documente considerate relevante în susţinerea cererii. 

-  Data    _

 Semnătura, 

 
 

Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren 
 

1.Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii 
cererii de scutire şi data 1 ianuarie  a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se 
sancţionează cu amendă şi duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia. 

2.Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta  cu  data  de  1 ianuarie a 
anului următor celui în care au intervenit modificările. 

3.Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii 
începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 
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Anexa nr.6 
 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri  
şi teren pentru persoanele beneficiare in exclusivitate de 

ajutor social 
 
 

Art. 1. Cladirea folosita ca domiciliu si terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

ce traiesc exclusiv din indemnizatia de ajutor social  pot beneficia de scutire la plata impozitului pe cladire si 

teren. 

Art.2. Scutirea se acordă numai pentru clădirile şi terenul de domiciliu aflate în proprietatea sau 

coproprietatea  beneficiarului de ajutor social . 

Art.3. Pentru a beneficia de scutire la plata  impozitului pe clădiri şi teren, trebuie îndeplinite 

următoarele condiţii: 

i) clădiria şi terenul să fie în proprietate sau coproprietate; 

j) cladirea si terenul sa fie folosite numai pentru uz familial;  

k) clădirea şi terenul să nu fie folosite pentru  activitati economice; 

l) sa beneficieze de ajutor social   întreg anul fiscal. 

Art. 4. (1) Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la   Compartimentul Impozite si Taxe, însoţită 
de : 

i) copie BI/CI ; 

j) adeverinta din care sa rezulte ca este beneficiar de ajutor social ; 

k) declaraţie  că  în  clădirile/terenul  pentru  care  se  solicita  scutirea  sunt  folosite 

exclusiv pentru uz familial ; 

l) alte documente considerate relevante în susţinerea cererii( acte de proprietate sau adeverinta 
de la registrul agricol din care da rezulte ca  detine imobil la adresa de domiciliu). 

 
(4) După depunerea cererii, Compartimentul Impozite si Taxe proceda la verificarea faptică 

a celor prezentate de solicitant, urmând a se încheia o notă de constatare. 

(5) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.6a. 
 
 

Art. 5. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 

celui în care se depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative. 

Art. 5.  (1) Persoana care solicita   scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren 

are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada 
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cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie  a anului următor celui în care 

s-a depus cererea de scutire. 

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei 

oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii. 

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii  începând cu data 

acordării acesteia. 

 

Art. 6. (1) Contribuabilii  care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are 

obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări 

intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii. 

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 

modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a 

anului următor celui în care au intervenit modificările. 

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite  conduce la ridicarea scutirii  începând 

cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 
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Anexa nr.6.1 
 
 

CĂTRE, 
 

 
 

         PRIMĂRIA COMUNEI SACELE 
COMPARTIMENTUL  IMPOZITE SI TAXE

 
Subsemnatul _____________________________, identificat prin CNP___________________ 

domiciliat in  ______________________________________________________________________  
prin prezenta solicit scutire de la plata impozitului  pe cladire/teren  pentru imobilul situat in 
___________________________________________________ conform Hotararii Consiliului Local  
al Comunei Sacele nr. __________/_____________. 
 
 
 

La prezenta cerere anexez: 
 

- copie BI/CI 

     -  adeverinta din care sa rezulte ca este beneficiar de ajutor social; 

     - declaraţie  că  imobilul   pentru  care    solicit  scutirea  este   folosit 

exclusiv pentru uz familial ,  nu detin alte proprietati, nu realizez alte venituri. 

     - alte documente considerate relevante în susţinerea cererii(acte de proprietate sau adeverinta de la 
registrul agricol din care da rezulte ca  detine imobil la adresa de domiciliu). 

 
-  Data    _ Semnătura, 

 
 

Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren 
 

2.Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii 
de scutire şi data 1 ianuarie  a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancţionează 
cu amendă şi duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia. 

2.Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta  cu  data  de  1 ianuarie a 
anului următor celui în care au intervenit modificările. 

3.Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii 
începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 

 
 
 
 
 


