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IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 

ART.465 ALIN.(7) 

1. ln cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului,
exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:
Nr. Nivelurile aplicate in anul Nivelurile aplicabile in anul 

Crt Categoria de folosinta fiscal 2020 fiscal 2021 indexate cu rata 

inflatiei 3,8% 

A B C D A B C D 

1. Teren arabil 32,87 29,69 27,56 23,32 34 31 29 24 
2. Arabil 53 50,88 47,70 44,52 55 53 so 46 
3. Pasune 29,69 27,56 23,32 21,20 31 29 24 22 
4. Faneata 29,69 27,56 23,32 21,20 31 29 24 22 
5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.5.1 58,30 56,18 53 50,88 61 58 55 53 
5.1 Vie pana la intrarea pe rod X X X X X X X X 

6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.6.1 59,36 56,18 53 50,88 61 58 55 53 
6.1 Livada pana la intrarea pe rod X X X X X X X X 

7. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu exceptia 16,96 14,84 12,72 8,48 18 15 13 9 
celui prevazut la nr.crt.7.1 

7.1 Padure in varsta de pana la 20 ani si cu rol de protectie X X X X X X X X 

8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 6,36 5,30 2,12 1,06 7 6 2,20 1 

9. Teren cu amenajari piscicole 36,04 32,87 29,26 27,56 37 24 30,82 29 
10. Drumuri si cai ferate X X X X X X X X 

11. Teren neproductiv X X X X X X X X 
Suma corespunzatoare din tabel se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art.457 alin.(6). 
lnregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra 
acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta, se poate face numai pe baza de documente, anexate la declaratia 
facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, al unui membru major

Ă
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Procedura de înregistrare si categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice. _ ,P / 
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CJ..._ .�-bLUL III - IMPOZITUL PE MIJLOACEL . ..."2 TRANSPORT 
ART.470 ALIN.(2) 

1. Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Remania
datoreaza un impozit annual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care Codul Fiscal prevede astfel.
2. Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pe perioda cat mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat
in Remania.
3. Impozitul pe mijloacele de transport se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana isi
are domiciliu, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.
4. ln cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durata a acestuia,
impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar.
5. Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza în functie de tipul mijlocului transport.
6. ln cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de
capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma
corespunzatoare din tabelul urmator:

Nivelurile aplicate in Nivelurile aplicabile 

anul fiscal 2020 in anul fiscal 2021 

indexate cu rata 

I. Vehicule inmatriculate inflatiei 3,8% 

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

aceasta aceasta 
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu cap.cil. de pana la 8,46 9 
1600 cm3

, inclusiv
2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu cap.cil. de peste 1600 cm3 9,54 10 
3. Autoturisme cu cap.cil. intre 1601 cm3 si 2000 cm3

, inclusiv 19,08 20 
4. Autoturisme cu cap.cil. intre 200lcm3 si 2600 cm3

, inclusiv 76,32 79 
5. Autoturisme cu cap.cil. intre 2601 cm3 si 3000 cm3

, inclusiv 152,64 I 15s 
- . 
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I alin.(9) partii desfiintate 
' 

Art. Taxa pentru eliberarec.,uat:orizatiei de foraje sau excavari }'i' 
J. 

474 8 8 

Alin.(10) 
Art. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
474 de organizare de santier in vederea realizarii unei contructii organizare de santier 
alin.(12) 
Art. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
474 corturi, casute sau rulote ori campinguri constructie 
alin.(13) 
Art. Taxa pentruautorizarea amplasarii de chioscuri, containere, 
474 tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, 8,48 9 

alin.(14) firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice 
Art. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de 
474 racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, 13,78 14 
alin.(15) gaze,termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin 

cablu 
Art� Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala 9,54 10 
474 si adresa 
alin.(16) 

ART. 475 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati 

Art. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare 
475 - 21 
alin.(1) 
Art. Taxa pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv 
475 pentru eliberarea carnetului- de comercializare a produselor 52,3 54 
alin.(2) din sectorul agricol 

Persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561- Restaurante 563 - Baruri si alte activitati de servire 
a bauturilor si 932 - Alte· activitati recreative si distractive potrivit Clasificari activitatilor din economia 

Art. nationala - CAEN, datoreaza bugetului local al r;riunicipiului o taxa pentru eliberar�a/viz rea
.,. 

anuala a 
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Art. 3 
,ţ... 

(1) Scutirea la plata impozitului pe cladire si teren se acorda pe baza de cerere depusa la organul fiscal, insotita de

urmatoarele documente: 

- copii xerox dupa actele de identitate din care sa rezulte adresa de domiciliu;

- adeverinta din care sa rezulte ca sunt beneficiari ai Decretului - lege nr. 118/1990

(2) Modelul cererii este prevazut in anexa.

Art. 4 

Scutirea de la plata impozitului se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune 

cererea de scutire insotita de documentele justificative care atesta situatia respectiva, valabile la data de 31 decembrie a 

anului fiscal anterior. ( pct. 21 alin. (1) din HG nr.1/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 227 /2015 

privind Codul Fiscal. 

Art. 5 

(1) Persoana care solicita scutire la plata impozitului pe cladiri si teren are obligatia de a aduce la cunostinta organului

fiscal orice modificare intervenita in perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de scutire si data de 1 ianuarie a anului 

urmator celui in care s-a depus cererea de scutire. 

(2) lnstiintarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricaror modificari ale situatiei existente

la data depunerii cererii. 

(3) Neanuntarea modificarilor intervenite conduce la anularea scutirii si recalcularea impozitului incepand cu data

acordarii facilitatii. 
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- documentul legal din care sa rezu 1"'"\Calitatea de reprezentant legal al per�-,ei indreptatite

(2) Modulul cererii este prevazut in anexa.

Art. 4 

Scutirea de la plata impozitului se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune 

cererea de scutire insotita de documentele justificative, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior proportional 

cu numarul de luni mentionat in certificat ( art. 456, alin. (3)); 

Art. 5 

(1) Persoana care solicita scutire la plata impozitului pe cladiri, teren si auto are obligatia de a aduce la cunostinta

organului fiscal orice modificare intervenita in perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de scutire si data de 1 ianuarie a 

anului urmator celui in care s-a depus cererea de scutire. 

(2) lnstiintarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricaror modificari ale situatiei existente

la data depunerii cererii. 

(3) Neanuntarea modificarilor intervenite conduce la anularea scutirii si recalcularea impozitului incepand cu data

acordarii facilitatii. 

Art. 6 

(1) Persoana care beneficiaza de scutire la plata impozitului pe cladiri si teren are obligatia ca ulterior acordarii scutirii sa

aduca la cunostinta organului fiscal orice modificari intervenite fata de situatia existenta la adata acordarii scutirii. 

(2) lnstiintarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricaror modificari ale situatiei existente

la data depunerii cererii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care au intervenit modificarile. 

(3) Neanuntarea modificarilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incepand cu data de 1 ianuarie a anului în care au

intervenit modificarile. 
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Anexa Procedura IV - Model cerere 

CATRE, 

PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA 

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

Subsemnatul(a) _________________ __, domiciliat(a) in localitatea --------J str. 

nr. --' bi. __, se. --' etj. --' ap. __,J posesor la B.1./C.I seria __ _, nr. 

CNP (co)proprietar al imobilului situat in str. 

______________ ____J nr. __,J bi. __, se. ___, etj. ___, ap. __, prin prezenta solicita scutire de la plata *

Conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Medgidia nr. _ __.j/ _____ . 

Anexez prezentei: 

- copii xerox dupa actele de identitate titular si reprezentant legal din care sa rezulte adresa de domiciliu;

- cartea de identitate auto a titularului sau reprezentantului legal;

- adeverinta din care sa rezulte gradul handicapului sau invaliditatii solicitantului;

- documentul legal din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal al persoanei indreptatite.

Data: 
--------

Sem natura: _________ _ 

Nota:*impozitului pe cladire si/sau impozit teren si/sau mijloc de transport 
-J.,/



V Procedura de acordare ? 'i'cilitatilor la plata impozitului pent�cladirea de- domiciliu, terenul aferent si un 

singur mijloc de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit.b si art. 4 

alin. (1) din legea nr. 341/2004 a recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta 

muncitoreasca anticomunista de la Bravos din noiembrie 1987. 

Art. 1 

Persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b si art. 4 alin. (1) din Legea nr.341/2004 care beneficiaza de scutirea de plata 

a impozitului sunt: 

- luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989:

a). luptator Ranit- atribuit celor care au fost raniti in luptele pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 sau in 

legatura cu aceasta,· daca au fost raniti prin utilizarea armelor de foc ori a tehnicii de lupta de catre tortele respective, prin 

loviri sau alte violente comise de reprezentanti ai acestora. 

b). luptator Retinut,- atribuit celor care au fost pusi in detentie preventiva, pana la data de 22 decembrie 1989, de tortele de 

represiune, ca urmare a participarii la actiunile pentru victoria Revolutiei Romana din Decembrie 1989. 

c). luptator cu Rol Determinant - atribuit celor care in perioada 14 - 22 decembrie 1989 au avut un rol determinant la 

declansarea si victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, si-au pus viata in pericol in confruntarile cu tortele de 

represiune, au ocupat si aparat obiectivele de importanta deosebita, care au apartinut regimului totalitar, doar in localitatile in 

care, in urma acestor actiuni si confruntari au rezultat persoane ucise, ranite sau retinute, pana la fuga dictatorului. 

d). Luptator Remarcat prin fapte Deosebite - atribuit celor care, in perioada 14 - 25 decembrie 1989, au mobilizat si au 

condus grupuri sau multimi de oameni, au construit si au mentinut baricade împotriva tortelor de represiune ale regatului 

totalitar comunist, au ocupat obiective de importanta vitala pentru rezistenta regimuluitotalitar si le-au aparat pana la data 

judecarii dictatorului, in localitatile unde au luptat pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, precum si celor care 

au avut actiuni dovedite împotriva regimului si însemnelor comunismului intre 14 - 22 decembrie 8;.--
-¼J-  



Art. 2 � -) 
Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe cladire folosita ca âomiciliu, terenul aflat in proprietate si un mijloc 

de transport la alegere trebuie indeplinite urmatoarele conditii: 

- caldirea de domiciliu, terenul aferent si un singur mijloc de transport sa fie in proprietatea acestora;

- sa fie beneficiarii Legii nr. 341/2004

Art. 3 

(1) Scutirea la plata impozitului auto se acorda pe baza de cerere depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele

documente: 

- copii xerox dupa actele de identitate a solicitantului;

- cartea de identitate auto;

- legitimatie/adeverinta din care sa rezulte ca este beneficiar al Legii nr.341/2004.

(2) Modelul cererii este prevazut in anexa.

Art. 4 

Scutirea de la plata impozitului se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune 

cererea de scutire insotita de documentele justificative. (art. 456, alin. (3)) 

Art. 5 

(1) Persoana care solicita scutire la plata impozitului pe cladiri, teren si auto are obligatia de a aduce la cunostinta

organului fiscal orice modificare intervenita in perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de scutire si data de 1 

anului urmator celui in care s-a depus cererea de scutire. 
�o 
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Art. 6 '\ -) 
(1) Persoana care beneficiaza de scutire la plata impozitului pe cladiri' si teren are obligatia ca ulterior acordarii scutirii

sa aduca la cunostinta organului fiscal· orice modificari intervenite fata de situatia existenta la adata acordarii scutirii. 

(2) lnstiintarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricaror modificari ale situatiei

existente la data depunerii cererii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care au intervenit 

modifica rile. 

(3) Neanuntarea modificarilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incepand cu data de 1 ianuarie a anului în care

au intervenit modificarile. 

� "/q-
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Anexa nr.3 la Raportul de specialitate nr.16857 /12.11.2020 

Procedurile de acordare a facilitatilor la plata impozitului pentru cladirile la care au fost realizate lucrari in conditiile 

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.18/2009 si a Legii nr. 153/2011 

A) Procedura de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitului pentru cladirile la care s-au realizat in conditiile

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocirilor de locuinte, 

actualizata. 

Art. 1. De scutire la plata impozitului pe dadiri beneficiaza proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si al imobilelor 

care au executat lucrari de inteiventie in conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea 

performantei energetice a blocurilor de locuinte actualizata. 

Art. 2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, 

actualizata stabileste lucrarile de inteiventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, construite dupa 

proiecte elaborate in perioada 1950 - 1990, cu destinatia de: 

a. locuinte sociale si celalalte unitati locative, aflate in proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent daca sunt

amplasate in blocuri de locuinte sau sunt locuinte unifamiliale. 

b. locuinte unifamiliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, cu adaptarea solutiilor in functie de caracteristicile,

particularitatile si valoarea arhitecturala a locuintelor. 

-4f-



Art. 3. Pentru a beneficia de ace:-'""�ţa facilitate, proprietrii care realizeaz�crari de interventie trebuie sa indeplineasca

urmatoarele conditii: _) 

a. sa realizeze lucrari de interventie prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea

performantei energetice a blocurilor de locuinte, actualizat. 

b. lucrarile de interventie realizate la cladiri trebuie sa fie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul

de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic; 

- din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor trebuie sa reiasa ca s-au realizat lucrarile recomandate de catre

auditorul energetic;

- au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie.

Art. 4. 

1. Scutirea se acorda pe o perioada de 7 ani, cu începere de la data de intai ianuarie a anului urmator celui în care

persoana depune documentele justificative. 

2. Cererea se va depune pana cel tarziu la data 31 decembrie a anului in care s-a intocmit procesul-verbal de receptie la

terminarea lucrarilor. 

3. ln cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia.

Art. 5 

Scutirea la plata impozitului pe cladiri se acorda pe baza de cerere depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele 

documente: 

- copie buletin/carte de identitate a solicitantului;

- autorizatia pentru executarea lucrarilor de interventie, emisa in conditiile legii;

- certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, raportul de audit energetic în c
_
atunt precizate masurile

� vz� 



de i��erventie pentru reabilitar""

")te�mica;
_ . . ·� . . - cert1f1catul de performanta energetica eliberat dupa realizarea lucranlor de mterventIe;

- procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, întocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea

masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau,

dupa caz, in raportul de audit energetic;

- declaratie pe proprie raspundere a proprietarului imobilului ca lucrarile de interventie au fost realizate pe cheltuiala

proprie.

B) Procedura de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitului/taxei pentru cladirile la care s-au realizat lucrari in

conditiile Legii nr.153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitecturale-ambientale a cladirilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Art. 1 De scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri beneficiaza proprietarii care executa lucrari in conditiile Legii nr.153/2011

privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2 Pentru a beneficia de aceasta facilitate, persoanele fizice sau juridice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii

cumulative:

- sa realizeze lucra rile prevazute de_ Legea nr.153/2011 privind masurile de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a

cladirilor;

- cladirea, prin nevelul de degradare a sistemului de închidere perimetrala, sa puna in pericol sanatatea, viata, integritatea

fizica si siguranta populatiei si/sau afecteaza calitatea mediului inconjurator, a cadrului urban construit si a spatiilor publice

urbane;

-Yb-



- din procesul-verbal de receptie t...,,�erminarea lucrarilor reiese ca s-au r4zat lucrarile recomandate in nota tehnica de

constatare. ·

Art. 3 Scutirea la plata impozitului pe cladiri se acorda pe baza de cerere depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele 

documente: 

- copie buletin/carte de identitate a solicitantului

- nota tehnica de constatare;

- autorizatia de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-def al municipiului Medgidia, dupa caz;

- procesul_;verbal de receptie la terminarea lucrarilor din care sa rezulte ca s-au realizat lucrarile consemnate in nota tehnica

de constatare.

Art. 4 

1. Scutirea se acorda pe o perioada de 5 ani, cu începere de la data de intai ianuarie a anului urmator celui in care

persoana depune documentele justificative. 

2. Cererea se va depune pana cel tarziu la data de 1 decembrie a anului in care s-a întocmit procesul-verbal de receptie la

terminarea lucrarilor. 

3. ln cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit/taxa nu se aplica noului proprietar al acesteia.

• 
- '1/y --
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Anexa 3.1 - Procedura OUG 18/2009 - Model cerere 

CATRE, 

PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA 

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

Subsemnatul(a) -----------------� domiciliat(atin localitatea _______ __, str. 

nr. __, bi. ___,J se. __, etj. __, ap. __, posesor la B.1./C.I sena __ _, nr. 

CNP (co)proprietar al imobilului situat m str. 

_______________ ...J nr. __, bi. ___,J se. __, etj" ___, ap. ___, prin prezenta solicita scutire de la plata * 

Conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Medgidia nr. __ ! ____ _

Anexez prezentei: 

- copie buletin/carte de identitate a solicitantului;

- autorizatia pentru executarea lucrarilor de interventie, emisa in conditiile legii;

- certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, raportul de audit energetic in care sunt precizate masurile

de interventie pentru reabilitarea termica;

- certificatul de performanta energetica eliberat dupa realizarea lucrarilor de interventie;

- procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, întocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea

masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau,

dupa caz, în raportul de audit energetic;

- declaratie pe proprie raspundere a proprietarului imobilului ca lucrar�'; de in:lfrv:tie au fost realizate pe cheltuiala

- lt� -
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Anexa 3.2 - Procedura OUG 153/2011 - Model cerere 

CATRE, 

PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA 

SERVICIUL IMPOZITE St TAXE LOCALE 

Subsernnatul(a) -------------------...J domiciliat(a) în localitatea _______ _, str. 

nr. __, bi. ---J se. ___, etj. __, ap. __, posesor la B.1./C.I sena __ _, nr. 

CNP (co)proprietar al imobilului situat în str. 

______________ _, nr. __, bi. ---J sc. --' etj. __, ap. __, prin prezenta solicita scutire de la plata * 

Conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Medgidia nr. _ ___,/ _____ . 

Anexez prezentei: 

- copie buletin/carte de identitate a solicitantului

- nota tehnica de constatare;

- autorizatia de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-def al municipiului Medgidia, dupa caz;

- procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor din care sa rezulte ca s-au realizat lucrarile consemnate in nota tehnica

de constatare. 

Data: -------- Sem natura: 
·----------

Nota:* impozitu I u i pe cladiri 

--¼t-· 
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Anexa nr.4 la Raportul de specialitate nr.16857/12.11.2020 

REGULAMENT 

PRIVIND INSTITUIREA, DETERMINAREA CUANTUMULUI, ÎNCASAREA ŞI 
ADMINISTRAREA TAXEI DE DEŞEURI CU DESTINAŢIA SPECIALĂ DE 
SALUBRIZARE PENTRU UTILIZATORII CASNICI (PERSOANE FIZICE) 

DE PE RAZA MUNICIPIULUI MEDGIDIA 

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. 
(1) Pe raza administrativ teritorială a Municipiului Medgidia se instituie taxa de deşeuri cu
destinaţia specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici - persoane fizice, începând cu data
de 01.01.2021.
(2) Prezentul Regulament are ca obiect metodologia de instituire, stabilire cuantum, încasare
şi administrare a taxei de deseuri cu destinaţia specială de salubrizare, instituită ca taxă
specială în temeiul prevederilor art. 484 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. I O 1/2006 · republicată, cu modificările şi. completările ulterioare, fiind
fundamentată pe necesitatea asigurării finanţării prestaţiilor efectuate pentru salubrizarea
municipiului, de care beneficiază întreaga comunitate locală şi individual utilizatorii casnici
persoane fizice, începând cu data de 01.01.2021.

Art. 2. Utilizatorii casnici (persoane fizice) ai serviciului de salubrizare 
(1) Utilizatorii casnici-persoane fizice, beneficiază de serviciul de colectare separată, pe tipuri
de fracţii: fracţia umedă (deşeuri menajere) şi fracţia uscată (deşeurile reciclabile de tip:
hârtie, metal, plastic şi sticlă şi deşeurile biodegradabile verzi) din deşeurile municipale,
transportul separat al deşeurilor municipale, provenind din gospodăriile populaţiei, inclusiv al
fracţiilor colectate separat, precum şi gestionarea acestora (transfer, sortare, tratare, depozitare
finală reziduuri post sortare/tratare);

Activităţile prevăzute la alin.(l) se realizează cu frecvenţele de colectare prevăzute în 
programele de colectare separată a deşeurilor menajere generate de utilizatorii casnici 
aprobate de autorităţile administraţiei publice locale asa cum au fost mentionate în 
Regulamentul serviciului public de salubrizare al municipiului Medgidia. 

(2) Persoanele fizice care domiciliază pe raza Municipiului Medgidia au, în calitatea lor de
utilizatori ai serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii:

a) să depună declaraţiile de impunere/rectificative conform prezentului Regulament şi să
achite obligaţiile de plată, stabilite prin actele administrative emise de autorităţile 
administraţiei publice locale constituite la nivelul municipiului Medgidia; 

b) să asigure precolectarea separată ( colectare selectivă în două fracţii: umedă şi
uscată), în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate 
în spaţii special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie, inclusiv 
ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară, astfel: 

- să depună fracJia umedă ( deşeuri menajere) şi fracţia uscată ( deşeurile reciclabile de
tip: hârtie, metal, plastic şi sticlă şi deşeurile biodegradabile verzi) în saci sau
recipienfi (pubele/containere), după caz, personalizaJi I inscripţionaţi distinct;



- să predea deşeurile direct operatorului de salubrizare autorizat pentru prestarea
activităţii de colectare deşeuri municipale de pe raza UAT Medgidia, conform
programului stabilit/comunicat utilizatorului beneficiar;

c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare;
d) să nu sustragă fracţiile reciclabile din deşeurile municipale (metal, sticlă, hârtie,

plastic) în scopul valorificării/predării unor alte persoane fizice sau juridice neautorizate; 
Notă: La nivelul Municipiului Medgidia, transportul deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare colectate separat, de la deţinătorii de deşeuri, se efectuează numai de 
către operatorul desemnat, în baza Acordului Cadru nr.195/03.10.2017, aprobat prin 
HCLnr.77/12.05.2017 şi HCL nr.122/16.12.2019 şi a Contractului subsecvent de servicii 
nr.180/07.1 O. 2020. 

e) alte obligaţii prevăzute în Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare,
Legea 51 /2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare care fac referire la 
serviciul de salubrizare, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privin Fondul 
pentru Mediu cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.211/2011, privin regimul 
deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje şi a celorlalte acte nonrtative în vigoare privind managementul deşeurilor. 

(3) Taxa de deşeuri cu destinaţie specială · de salubrizare se plăteşte de către utilizatorii
serviciului public - persoane fizice, proprietari ai imobilelor situate pe raza Municipiului
Medgidia, iar în cazul imobilelor proprietate de stat sau· a unităţii administrativ-teritoriale,
beneficiarul serviciului este chiriaşul/concesionarul/locatorul/administratorul etc.

Art. 3. Până la data instituirii taxei de. deşeuri pentru utilizatorii non casnici -persoane 
juridice, cu excepţia asociaţiilor de proprietari, care îşi desfăşoară activitatea permanent sau 

. 
. 

temporar pe teritoriul administrativ a Municipiului Medgidia, aceştia trebuie să aibă/să 
încheie contracte exclusiv cu operatorul de salubrizare '1utorizat pentru colectarea/transportul/ 
sortarea/tratarea/neutralizarea/depozitarea finală a deşeurilor similare pe care le produc şi să 
achite tarifele stabilite în conditiile legii, inclm�iv contribuţia pentru economia circulară. 

CAPITOLUL II. REGULI PRIVIND INSTITUIREA TAXEI DE DEŞEURI CU 
DESTINAŢIA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE 

Art. 4. Taxa de deşeuri cu destinaţia specială de salubrizare instituită prin prezentul 
Regulament este datorată numai de persoane fizice-utilizatori casnici:-locuitori/deţinători de 
locuinţe pe raza Municipiului Medgidia. 

Art. 5. (1) Cuantumul taxei de deşeuri cu destinaţia specială de salubrizare este stabilit prin 
Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Medgidia, conform legii. 

Art. 6. (I) Pentru luarea în evidenţă· şi calcularea taxei de deşeuri cu destinaţie specială de 
salubrizare, persoanele fizice care deţin în proprietate locuinţe în Municipiul Medgidia, 
precum şi chiriaşii/concesionarii/administratorii etc. din locuinţele proprietate de stat/UAT, au 
obligaţia depunerii Declaraţiei de impunere, dată pe propria răspundere, sub incidenţa 
răspunderii penale privind falsul în declaraţii, privind numărul persoanele care locuiesc la 
adresa declarată. In cazuri justificate, declaraţia poate fi depµsă şi de către alt membru major
al familiei titularului dreptului de proprietatţ. 

· ·· 

(2) Proprietarii de imobile cu destinaţia de locuinţă de pe teritoriul administrativ al
Municipiului Medgidia au obligaţia depunerii declaraţiei pentru stabilirea cuantumului taxei
de deseuri cu destinaţia specială de salubrizare, conform Anexei nr.4.1 la Regulament,



,.. 

indiferent de domiciliul sau reşedinţa acestora, în alte unităţi administrativ - teritoriale sau în 
afara teritoriului României. Declaraţia se depune pentru fiecare unitate locativa deţinută, fie 
că este locuită de proprietar, fie că este închiriată altor persoane fizice sau ocupată de 
persoane luate în spaţiu/tolerate la proprietar etc. 

Art. 7. Contribuabilii au obligaţia de a depune o Declaraţia de impunere şi Declaraţia 
rectificativă la Serviciul de Impozite şi Taxe Locale, în termen de 30 zile de la data apariţiei 
oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc în imobil, conform
Anexei 4.2 la prezentul Regulament. 
Declararea se va face pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii. 

Art. 8. (1) în cazul nedepunerii declaraţiei de impunere în vederea stabilirii taxei de deşeuri 
cu destinaţia specială de salubrizare, obligaţia de . plată se va stabili din oficiu, de către 
compartimentul de resort pe baza datelor şi informaţiilor deţinute despre utilizator din 
evidenţele fiscale, precum şi pe baza informaţiilor obţinute de la terţi, în condiţiile legii. 
(2) Urmare a stabilirii din oficiu a obligaţiei de plată a taxeide deşeuri cu destinaţia specială
de salubrizare, se vor emite decizii de impunere pentru stabilirea taxei de deseuri cu destinaţia
specială de salubrizare, decizii care vor fi comunicate utilizatorilor.
(3) Obligaţia de plată a.taxei de deşeuri cu destinaţia specială de salubrizare stabilită va putea
fi modificată în cursul anului pe baza declaraţiilor de impunere depuse de contribuabili.

Art. 9. În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare 
apartament, asociaţiile de proprietari au obligaţia să fumizeze modificările survenite ca 
urmare a declarării numărului de persoane la plata întreţinerii._ 

Art. 10. (1) Cetăţenii care lipsesc temporar din imobil, cel puţin 30 de zile consecutive dintr
un an calendaristic, pot declara pe propria răspundere acest fapt, solicitând în scris scoaterea 
de la plată pentru perioada respectivă. 
(2) În vederea recalculării taxei de deşeuri cu destinaţie specială de salubrizare, la asociaţiile
de proprietari / locatari, persoana interesată va depune o cerere la care va anexa adeverinţa de
la administraţia blocului unde figurează ca scoasă de la plata întreţinerii, pe perioada absenţei
din locuinţă. Scăderea de la plata taxei se face începând cu data de întâi a lunii următoare
celei în care se face dovada că nu a mai locuit pe raza Municipiului Medgidia.

Art. 11. Impunerea la plata taxei de deşeuri cu destinaţia _ spe�ială de. salubrizare se _ face 
începând cu data de întâi a lunii următoare celei . care este menţionată în declaraţie, pentru 
persoanele nou incluse sau în cazul modificărilor intervenite cu privire la deţinătorii 
imobilelor. 

Art. 12.(1) Taxa de deşeuri cu destinaţia specială de salubrizare, se plăteşte în doua rate, 
respectiv: 

- rata I, până la data de 30 iunie, inclusiv,
- rata a Il-a, până la data de 30 noiembrie, inclusiv.

(2) Contribuabilii pot efectua_ fracţionat plata taxei de deşeuri cu destinaţia specială de
salubrizare, fară a depăşi termenele mai sus stabilite.

Art. 13. Pentru neplata taxei de deşeuri · cu destinaţia specială de salubrizare la termenele 
scadente, se datorează după aceste termene_ majorări d� întârziere în cuantum. de 1 %, calculate 



pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de 
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

Art. 14. Depunerea declaraţiei de impunere neconformă cu realitatea, nedepunerea sau 
depunerea acesteia peste termen, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, 
conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 493. 

Art. 15. Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică prevederile Legii prevemru nr. 
270/2017, aplicându-se în mod corespunzător, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în 
termenul stabilit de lege, de la data încheierii procesului verbal ori după caz, de la data 
comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii stabilite sau avertisment fară amendă, 
după caz. 

Art. 16. Responsabilitatea încasării taxei de deşeuri cu destinaţia specială de salubrizare, 
controlului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revine Serviciului de Impozite 
şi Taxe Locale al Municipiului Medgidia'. 

Art. 17. Modelul declaraţiilor este prezentat în Anexele 4.1 şi 4.2 la prezentul Regulament. 

FACILITĂŢI PRIVIND PLATA TAXEI SPECIALE DE DEŞEURI CU 
DESTINAŢIA DE SALUBRIZARE 

Art. 18. Beneficiază de scutire la· plata taxei speciale de deseuri cu destinaţia specială de 
salubrizare următoarele persoane fizice: 

a).veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de 
război; . . , 

b). persoanele prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi persoanele 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 ). persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de 
invaliditate, respectiv reprezentanţii legali, pe perioada în .care au în îngrijire, supraveghere şi 
întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de 
invaliditate; . . . 
Facilităţile fiscale se acordă utilizatorilor aqestora încţpând cu luna următoare lu.nii în care a 
fost depusă cererea împreună cu documentele justificative. 

ADMINISTRAREA TAXEI DE DEŞEURI CU DESTINAŢIA SPECIALĂ DE 
SALUBRIZARE 

Art. 19.(1) Taxa de deşeuri �u destinaţia specială de salubrizare plătită de utilizatorii casnici
persoane fizice din Municipiul Medgidia asigură finanţarea implementării/funcţionării 
activităţii de colectare deşeuri de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Medgidia. 
Gestiunea propriuzisă a acestei activităţi presupunţ prestarea serviciilor de colectare separată 
şi transportul separat al deşeurilor menajere, cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim 
special, provenind de la utilizatorii .casnici (gospodăriile populaţiei - case şi blocuri), inclusiv 
fracţii colectate separat, precum şi g�stionarea a.cestora. (transfer, sortare, tratare, depozitare 



. r 

finală reziduuri post sortare/tratare), precum şi pentru alte activităţi de salubrizare prestate în 
interesul întregii colectivităţi locale. 
(3) Taxa de deşeuri cu destinaţia specială de salubrizare datorată de utilizatorii casnici
persoane fizice din Municipiul Medgidia. se utilizează exclusiv pentru asigurarea finanţării
serviciilor de colectare a deşeurilor menajere colectate de la populaţie.
Art. 20. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament, orice prevedere
contrară, cuprinsă în acte administrative adoptate anterior de către Consiliul Local al
Municipiului Medgidia îşi încetează aplicabilitatea .



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA 
905600, Str .Decebal, nr.35, 

tel 0241/820800, fax 0241/810619
e-mail: primaria_medgidia@yahoo.com

www.emedgidia.ro 

ANEXA 4.1 la Regulament 

DECLARATIA DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA 

TAXEI DE DESEORI 

CU DESTINATIE SPECIALA DE SALUBRIZARE 

Subsemnatul(a) ............................................................................... avand calitatea de titular al taxei de 
deseuri fiind proprietar/chirias/utilizator al locuintei situate in localitatea MEDGIDIAN ALEA 
DACILOR/REMUS OPREANU, str. .. .................................................... , nr. .. ....... , bl. ............ , se . 
.............. , etj. .. ......... , ap. .. .......... , domiciliat(a) in jud. . .......................................... , localitatea 
........................................... , str . ...................................................... , nr . ......... , bl. ............ , se . .............. , 
etj . ........... , ap . ........ posesor la BI/CI seria .... , nr . .................. , CNP ............................................ , 
declar pe propria raspundere ca unitatea locativa are in componenta urmatorii membrii(locatari stabili, 
chiriasi, flotanti): 

Nr. NUME SI PRENUME COD NUMERIC PERSONAL 

Crt. 

reprezentand numarul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietatii sus-mentionate, incepand 
cu data de .............................. .. 

Sub sanctiunile prevazute de legea penala privind falsul in declaratii, declar ca datele din aceasta 
declaratie sunt corecte si complete. 

NOTA: orice modificare a componentei membrilor unitatii locative declarate, ma angajez sa o declar 
printr-o noua declaratie de impunere si sa depun toate documentele justificative. 

Data: Nume si prenume ..................................................... . 

Semnatura ..... _ ................. _ .................. , ....................... . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA 
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ANEXA 4.2 la Regulament 

DECLARATIE RECTIFICATIV A DE IMPUNERE 

PENTRU STABILIREA TAXElDE DESEURl 

CU DESTINATIE SPECIALA DE SALUBRIZARE 

Subsemnatul(a) ............................................................................... avand calitatea de titular al taxei de 

deseuri fiind proprietar/chirias/utiliz.ator al loc.uintei situate in localitatea MEDGIDIAN ALEA 

DACILOR/REMUS OPREANU, str. .. .................................................... , nr. . ........ , bi. ............ , se . 

.............. , etj. . .......... , ap. .. .......... , domiciliat(a) in jud. . .......................................... , localitatea 

........................................... , str . ...................................................... , nr . ......... ,. bi. ............ , sc . .............. , 

etj . ........... , ap . ........ posesor la BI/CI seria .... , nr . .................. , CNP ............................................ , 

declar pe propria raspundere ca in unitatea locativa s-a schimbat componenta celor care locuiesc de la 

un numar de ......... membrii la un numar de ........ membrii, noua componenta fiind urmatoarea: 

Nr. NUME SI PRENUME COD NUMERIC PERSONAL 

Crt. 

reprezentand numarul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietatii sus-mentionate, incepand 

cu data de .............................. .. 

Sub sanctiunile prevazute de legea penala privind falsul in declaratii, declar ca datele din aceasta 

declaratie sunt corecte si complete. 

Data: Nume si prenume .................................................... .. 

Semnatura ............................................................... .. 




