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Anexa 1 

1. lmpozitele �i taxele locale, constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale �i sunt reglementate
prin Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile �i completarile ulterioare.
2. Resursele financiare, constituite din impozitele �i taxele locale se utilizeaza pentru cheltuieli publice a caror finantare se asigurii de
la bugetele locale, in conditiile legii.
3. Persoanele fizice �i persoanele juridice, denumite in continuare contribuabili, datoreaza impozitele �i taxele locale reglementate prin

prezenta hotarare.

IMPOZITE �I TAXE PERSOANE FIZICE / PERSOANE JURIDICE 
Legea nr. 22712015 privind Codul Fiscal cu modificarile 1i completarile ulterioare-TITLUL IX-lmpozite fi taxe locale 

CAPITOL UL I - IMPOZITUL / T AXA PE CL.ADIRI - PERSOANE FIZICE 

Cladire - orice constructie situata deasupra solului �i/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa �i 

care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente 

�i altele asemenea, iar elementele structurale de bazii ale acesteia sunt peretii �i acoperi�ul, indiferent de materialele din care sunt 

construite, inclusiv constructiile reprezentand turnurile de sustinere a turbinelor eoliene �i fundatiile acestora. 

Cladire rezidenfiala - constructie alciituita din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependintele, dotarile �i 

utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii. 

Cladire nerezidenfiala - orice cladire care nu indepline�te caracteristicile unei cliidiri rezidentiale. 

Cladire cu destinafie mixta - cliidire folosita atat in scop rezidential, cat �i in scop nerezidential. 

Cladire-anexa - cladiri situate in afara cladirii de locuit, precum: buciitarii, grajduri, pivnite, camari, magazii, depozite, 

garajele �i altele asemenea. 
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TIPUL CL.ADIRil 

0 

a) cliidiri rezidentiale si cliidiri-anexii (art. 457, a/in. (1))

b) cliidiri nerezidenfiale reevaluatelconstruiteldobllndite in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinfii, respectiv 1ncepllnd cu data de 01.01.2018 (art.
458, a/in. (1))
c) cliidiri nerezidenfiale reevaluatelconstruiteldobandite inainte de ultimii
5 ani anteriori anului de referinfii, respectiv inainte de 01.01.2018 (art.
458, a/in. (4))
d) cliidiri nerezidenfiale utilizate pentru activitiifi din domeniul agriculturii
(art. 458, alin. 3)
e) cliidiri cu destinafie mixtii (art. 459)

Prevederile Cotele Cotele 
Codului aplicabile aplicabile Temei de drept 
Fiscal- peotru peotru 

Legea or. aoul fiscal anul fiscal 
227/2015 2022 2023 

% % 
1 2 3 4 

0,08-0,2 0,1 0,1 

0,2-1,3 1· 1· 
Legea or. 227 /2015 

priviod Codul Fiscal 
cu modificarile �i 

completarile 
2 2·· 2·· ulterioare 

0,4 0,4--- 0,4 -

In cazul cladirilor cu destinatie mixta, cand proprietarul declara la 
organul fiscal suprafata folositii in scop rezidential �i nerezidential, 
impozitul se determinii prin insumarea impozitului calculat pentru 
suprafata folosita in scop rezidential, cu impozitul calculat pentru 
suprafata folosita in scop nerezidential, prin aplicarea cotei de 0,08%, 
respectiv 0,2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 
din Legea nr. 227/2015 (valoarea impozabilii calculata prin inmultirea 
suprafetei construite desfa�urate a acesteia, exprimata in metrii patrati, 
cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp). 
in cazul cladirilor cu destinatie mix.ta, cand proprietarul nu declara la 
organul fiscal suprafata folosita in scop nerezidential, impozitul pe 
cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii 
impozabile determinate conform art. 457 din Legea 227/2015, 
respectiv valoarea impozabila calculata prin inmultirea suprafe�ei 
construite desfa�urate a acesteia, exprimata in mp, cu valorea 
impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp. 

mvel minim obligatoriu / ··nivel minim obligatoriu aplicat la valoarea impozabila calculata conform impozitului pe cladiri pentru cladirile nerezidentiale / 
••• nivel minim obligatoriu 
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1.1. IMPOZITUL PE CLADIRILE REZIDEN'flALE AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE 
Valori impozabile Indexare conform art. Valori impozabile 

Tipul cladirii -an2022- 491 din Legea 227/2015 -an 2023- Temei de 
m2 

de suprafata - m2 de suprafata drept 
construita desfii�urata Codul fiscal cu construita desfii�urata 

lei/m2 modificarile �i lei/m
2 

completarile ulterioare 
Cu instalatii Fara Cu instala/ii Fara Cu instalafii Fara 

de api'i, instala/ii de de api'i, instalafii de de apa, instalafii de 
canalizare, api'i, canalizare, api'i, canalizare, api'i, 
electrice ,$i canalizare, electrice .$i canalizare, electrice ,$i canalizare, 
fnci'ilzire electrice sau inci'ilzire electrice sau fnci'ilzire electrice sau 
(condifii fnci'ilzire (condi/ii inci'ilzire (condi/ii inci'ilzire 

cumulative) cumulative) cumulative) 
0 1 2 3 4 5 6 7 

A. Cladi re cu cadre din beton armat sau cu pereti exteri ori din
carami da arsa sau din orice alte materi ale rezultate in urma unui 1129 677 5,1% 5,1% 1187 712 
tratament termic si/sau chi mic
B. Cladi re cu pereti i exteri ori din lemn, din pi atra naturala, din
caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materi ale 339 226 5,1% 5,1% 356 238 Legea nr. 

nesupuse unui tratament termic $i/sau chimic 227/2015, 

C. Cladi re-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori privind 

din carami da arsa sau din orice alte materi ale rezultate in urma 226 198 5,1% 5,1% 238 208 Codul Fiscal, 

unui tratament termic silsau chi mic cu 

D. Cladi re-anexa cu pereti i exteri ori din lemn, din pi atra modificarile 

naturala, din carami da nearsa, din valatuci sau din orice alte 142 85 5,1% 5,1% 149 89 # 

materi ale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic completarile 

E. In cazul contribuabilului care detine la acee�i adresa incaperi 75%din 75% din 75%din 75%din ulterioare 

amplasate la subsol, demi sol �i/sau la mansarda, uti li zate ca sumacare sumacare - - sumacare sumacare 
locuinta, in oricare dintre ti puri le de cladi ri prevazute la li t. A-D s-ar aplica s-ar aplica s-ar aplica s-ar aplica

cladirii cladi ri i cladi ri i cladi rii
F. In cazul contribuabi lului care detine la acee�i adresa incaperi 50% din 50% din 50% din 50% din
amplasate la subsol, la demi sol �i/sau la mansarda, uti li zate in sumacare sumacare - - sumacare sumacare
alte scopuri decat eel de locuinta, in oricare dintre ti puri le de s-ar aplica s-ar aplica s-ar aplica s-ar aplica
cladi ri prevazute la li t. A-D cladiri i cladi rii cladi rii cladi rii

,p, lfi V fract, ,gty ,pa1e1 ·ge1tep 
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Pentru cladirile rezidentiale �i cladirile anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin 
aplicarea unei cote de impozitare de 0, 1 % asupra valorii impozabile a cladirii. Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se 
determina prin inmultirea suprafetei construite desia�urate a acesteia, exprimata in m2

, cu valoarea impozabila corespunzatoare, 
exprimata in lei/m2

• Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata 
construita desia�urata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 

in cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, valoarea impozabila stabilita este cea corespunzatoare 
materialului cu ponderea cea mai mare, �a cum reiese din proiectul care a stat la baza emiterii autorizatiei de construire, iar in lipsa 
acestuia pe baza declaratiei pe propria raspundere a contribuabilului. 

Suprafata construita desia�urata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, 
inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, 
ale scarilor �i teraselor neacoperite. 

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii �i zona in care este amplasata cladirea, prin 
inmultirea valorii determinate cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul urmator: 

Zona in Rangul localit:itii 

radrul localita1ii - II -

A 

B 

C 

D 

2,40 
2,30 
2,20 
2,10 

in cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri �i 8 apartamente, coeficientul de corectie se reduce cu 
0,10. 

Conform art. 457. - Calculul impozitului pe cladirile reziden/iale aflate in proprietatea persoanelor fizice, alin. 8, din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile �i completarile ulterioare, valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul 
terminarii acesteia, dupa cum urmeaza: 

✓ cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
✓ cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani �i 100 de ani inclusiv, la data de I ianuarie a anului

fiscal de referinta;
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✓ cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani �i 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinta;

In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, 
astfel ca acesta se considera ca fiind eel in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor. Renovarea majora reprezinta actiunea 
complexa care cuprinde obligatoriu lucrari de interventie la structura de rezistenta a cladirii, pentru asigurarea cerintei fundamentale 
de rezistenta mecanica �i stabilitate, prin actiuni de reconstruire, consolidare, modemizare, modificare sau extindere, precum �i, dupa 
caz, alte lucrari de interventie pentru mentinerea, pe intreaga durata de exploatare a cladirii, a celorlalte cerinte fundamentale 
aplicabile constructiilor, conform legii, vizand, in principal, cre�terea performantei energetice �i a calitatii arhitectural-ambientale �i 
functionale a cladirii. Anul terminarii se actualizeaza in conditiile in care, la terminarea lucrarilor de renovare majora, valoarea cladirii 
cre�te cu eel putin 50% fata de valoarea acesteia la data inceperii executarii lucrarilor. 

1.2. IMPOZITUL PE CLADIRILE NEREZIDENTIALE AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE 
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei 

cote de 1 % asupra valorii impozabile a cladirii care poate fi: 
► valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de

referinta, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. in situatia depunerii
raportului de evaluare dupa primul termen de plata din anul de referinta, acesta produce efecte incepand cu data de 1
ianuarie a anului fiscal urmator;

► valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
► valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in

ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. In situatia in care nu este precizata valoarea, se utilizeaza ultima valoare
inregistrata in baza de date a organului fiscal;

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

in cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform citeriilor sus mentionate la prezentul punct, impozitul pe cladiri 
se calculeaza prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile a cladirii, determinata conform punctului I.I. 
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1.3. IMPOZITUL PE CLADIRILE CU DESTINATIE MIXTA AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE 
Pentru cliidirile cu destinatie mixtii, aflate in proprietatea persoanelor fizice, la adresa carora este inregistrat un domiciliu fiscal, 

la care nu se des/ii§oarii nicio activitate economicii, impozitul se calculeazii in conditii similare celui stabilit pentru cladirile 
rezidentiale, conform punctului 1.1 din prezentul inscris. 

in cazul unei cliidiri cu destinatie mixta, aflata in proprietatea persoanelor fizice, la adresa careia este inregistrat un domiciliu 
fiscal, unde se desfiqoarii o activitate economicii, atunci cand suprafetele folosite in scop rezidential �i cele folosite in scop 
nerezidential rezulta din documentatia cadastralii, impozitul se calculeaza prin fasumarea: 

a) impozitului calculat pentru suprafata folositii in scop rezidential, conform punctului 1.1
b) impozitului determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, indicata prin declaratie pe propria raspundere, (cu

condifia ca cheltuielile cu utilitatile * sa !JJL.fie fn sarcina persoanei care desfofoara activitate economica) prin aplicarea cotei 
mentionate la punctul 1.2., asupra valorii impozabile determinate potrivit punctului 1.1., fara a fi necesara stabilirea valorii prin 
depunerea documentelor prevazute la punctul 1.2 .. 

Delimitarea suprafetelor pentru stabilirea impozitului, in functie de destinatia rezidentiala sau nerezidentiala, rezultii din 
documentul anexat la declaratia depusa de contribuabil, care poate fi, dupa caz: 

a) contractul de inchiriere, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfi\�urarea activitatii economice;
b) contractul de comodat, in care se precizeaza suprafata transmisii pentru desfi\�urarea activitatii economice;
c) autorizatia de construire �i/sau de desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de destinatie a cladirii;
d) documentatia cadastrala;
e) orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute la lit. a)-d);
f) declaratia pe propria raspundere a proprietarului cladirii, in cazul in care nu exista alte documente doveditoare.
in cazul cliidirilor cu destinaµe mixtii, cand proprietarul nu declara la organul fiscal local suprafata folosita in scop

nerezidential, impozitul pe cliidiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate conform punctului 
1.1. din prezentul inscris . 

Prin sintagma "cheltuieli cu utilitatile" intelegem: cheltuieli comune aferente imobilului, cheltuieli cu energia electrica, gazele naturale, cheltuieli de termoficare, apa �i canalizare. 
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in cazul dobandirii sau construirii unei cladiri in cursul anului, proprietarul acesteia are obligatia sa depuna o declaratie la 
organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competent! se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii 1?i datoreaza 
impozit pe cladiri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

Pentru cladirile nou construite, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza: 
a) pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, data intocmirii

procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor; 
b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea

intocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de lege; 
c) pentru cladirile ale caror lucrari de constructie nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire 1?i pentru

care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen 1?i numai pentru suprafata 
construita desia1?urata care are elemente structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti 1?i acoperi�. 

Procesul-verbal de receptie se intocme1?te la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se 
stadiul lucrarilor, precum 1?i suprafata construita desia�urata in raport cu care se stabile�te impozitul pe cladiri. 

Declararea cladirilor in vederea impunerii �i inscrierea acestora in evidentele autoritatilor administrafiei publice locale 
reprezinta o obligaµe legala a contribuabililor care deµn in proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate iara autorizatie 
de construire. 

In cazul in care dreptul de proprietate asupra unei cladiri este transmis in cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de 
persoana care detine dreptul de proprietate asupra cladirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza. 

in cazul extinderii, imbuniitiifirii, desfiinfiirii parfiale sau a altor modificiiri aduse unei cliidiri existente nerezidentiale, care 
determina cre1?terea sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligatia sa depuna o noua 
declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in term.en de 30 de zile de la data 
modificarii respective, �i datoreaza impozitul pe cladiri determinat in noile conditii incepand cu data de J ianuarie a anului urmiitor; 

in cazul desfiintarii unei cladiri, proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local, in a 
carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data demolarii sau distrugerii 1?i inceteaza sa datoreze 
impozitul incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator, inclusiv in cazul cladirilor pentru care nu s-a eliberat autorizatie de 
desfiintare. 

in cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele 
reguli: 

impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar, incepand cu data de I ianuarie a anului urmator celui in care a fost incheiat 
contractul; 

- in cazul incetarii contractului de leasing, impozitul pe cladiri se datoreaza de locator, incepand cu data de 1 ianuarie a anului
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urmator incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in 
posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing; 
atilt locatorul, cat �i locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a carui raza de competenta se 
afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data finalizarii contractului de leasing sau incheierii procesului-verbal de predare 
a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului 
de leasing insotita de o copie a acestor documente. 

in cazul persoanelor fizice care incheie contracte de fiducie conform Codului Civil, impozitele �i taxele locale aferente masei 
patrimoniale fiduciare transferate in cadrul operatiunii de fiducie sunt pliitite de catre fiduciar la bugetele locale ale unitatilor 
administrativ-teritoriale unde sunt inregistrate bunurile care fac obiectul operatiunii de fiducie, incepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator celui in care a fost incheiat contractul de fiducie. 

lmpozitul pe cliidiri este anual �i se pliite�te in douii rate egale, plinii la datele de 31 martie �; 30 septembrie inclusiv. 

1.4. TAXA PE CLADIRI -PERSOANE FIZICE 

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date 
in administrare sau in folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele decfit cele de drept public, se stabile�te taxa pe cliidiri care se

datoreazii de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinfii, dupa caz, in conditii similare impozitului pe 
cladiri. In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchirere, administrare sau folosinta asupra cladirii, taxa 
se datoreaza de catre persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public, cu excepfia contractelor care se referii la

perioade mai mici de o lunii, caz 1n care taxa se datoreazii de ciitre persoana juridicii de drept public care transmite dreptul de 
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta asupra cladirii. 

In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori 
folosinta care se refera la perioade mai mari de o lunii, taxa se calculeaza proportional cu numarul de zile, iar titularul dreptului de

concesiune, fnchiriere, administrare ori folosinfii are obligafia depunerii unei declarafii la organul fiscal local, pfinii la data de 25

inlcusiv a lunii urmatoare intriirii 1n vigoare a contractului. 

In cazul cladirilor pentru care se datoreaza tax.a pe cladiri, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori 
folosinta care se refera la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, fnchiriere, administrare ori f olosinfii are

obligafia depunerii unei declarafii la organul fiscal local in termen de 30 zile de la data intriirii in vigoare a contractului �i se 

datoreazii taxa pe clddiri incepfind cu data de 1 ianuarie a anului urmiitor. 
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in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare ori 
folosinta care se refera la perioade mai mici de o lunii, taxa se calculeaza proportional cu numarul de zile sau ore, dupa caz, prevazute 
in contract; fractiunile de ora se rotunjesc la ora, iar persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, 
administrare ori folosinta are obligafia sii depunii o declarafie la organul fiscal local, panii la data de 25 inclusiv a lunii urmiitoare 

intrii.rii in vigoare a contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte. 
in cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe cladiri datorate, persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa 

depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare 
celei in care s-a 'inregistrat situaµa respectiva. 

in cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public care transmite dreptul de 
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta, colecteaza taxa pe cladiri de la concesionarii, locatarii, titularii dreptului de 
administrare sau de folosinta �i o varsa lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a 
contractului. 

Taxa pe cliidiri se stabile�te in funcfie de destinafia finala a clii.dirii, care poate fi rezidentiala, nerezidentiala sau mixta, pe 
baza declaratiei pe propria raspundere a contribuabilului. Valoarea la care se calculeazli taxa pe cladiri este valoarea inregistrata in 
contabilitatea persoanei de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, dupa caz. 

Declararea cladirilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru �i publicitate 
imobiliare. Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie �i in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la 
plata impozitului sau a taxei pe cladiri. 

in cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta ce se referli la perioade mai mari de o lunii., taxa pe 

cliidiri se plii.te1te lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmiitoare fieciirei luni din perioada de valabilitate a contractuiui, de 
catre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta. 

in cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mari de un an, taxa pe 

cladiri se pliitefte anual, in douii rate egale, panii la datele de 31 martie fi 30 septembrie inclusiv. 

Pentru plata cu anticipafie a impozituluVtaxei pe cliidiri, datoratla pentru intregul an de ciitre contribuabili, pllnii la data de 

31 martie a anului respectiv, se acordii o boni.ficafie de 10%. 

lmpozitul anual pe cladiri, de pana la 50 lei inclusiv se plate�te integral pana la primul termen de plata. in cazul in care 
contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza municipiului Medgidia, suma de 50 lei se refera la impozitul 
pe cladiri cumulat. 
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Pentru neachitarea la termenul de scadenta de ciitre debitor a obligatiilor fiscale principale, se datoreazii dupii acest termen 

majoriiri de intarziere. 

Nivelul majorlirii de intarziere este de 1 % pentru fiecare lunii sau fractiune de lunii, incepand cu ziua imediat urmiitoare 

termenului de scadentii �i panii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile previizute de lege �i poate fi modificat prin acte normative. 

CAPITOLUL II - IMPOZITUL �I TAXA PE CLADIRI - PERSOANE JURIDICE 
Prevederile Cotele Cotele 

TIPUL CLADIRII Codului aplicabile aplicabile Temei de 
Fiscal - Legea pentru anul pentru drept 
nr. 227/2015 fiscal anul fiscal 

2022 2023 
% % 

0 1 2 3 4 

a) cllidiri rezidenfiale reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului de 0,08-0,2 0,1 0,1 
referintii, respectiv incepand cu 01.01.2018 (art. 460, a/in. (1)) Lege nr. 

b) cllidiri nerezidenfiale reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului 0,2-1,3 1 1 227/2015 

de referintii, respectiv incepand cu 01.01.2018 (art. 460, alin. (2)) privind 

c) cllidiri rezidenfialelnerezidenfiale flirli raport de evaluare in Codul fiscal 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, respectiv inainte de 5 5 5 cu 

01.01.2018 (art. 460, alin. (8)) modi.ficarile 

d) cliidiri nerezidenfiale utilizate pentru activitati din domeniul 0,4 0,4 0,4 �i 

agricol (art. 460, a/in. (3)) completiirile 

e) cllidiri cu destinafie mixtli (art.460, a/in. (4)) Impozitul se determina prin insumarea ulterioare 

impozitului calculat pentru suprafata folosita 
in scop rezidential, cu impozitul calculat 
pentru suprafata folosita in scop nerezidential. 

Impozitulltaxa pe cliidiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare aprobata de Consiliul local asupra valorii impozahile a 

cllidirii. Impozitul/taxa astfel calculate se stabilesc la nivel de leu rara subdiviziuni conform legii. 

Impozitul pe cliidiri este anual �; se pllite�te in douli rate egale panii la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. 
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Plata cu intarziere a impozitului pe cliidiri atrage dupii sine majorari de intarziere. 
Nivelul majoriirii de intarziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de lunii, incepand cu ziua imediat urmiitoare 

termenului de scadenta �i panii la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege �i poate fi modificat prin acte 
normative. 

Pentru stabilirea impozitului pe cliidiri, valoarea impozabilii a cllidirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea 
de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreazii impozitul/taxa �i poate fi: 

a) ultima valoare impozabilii inregistratii in evidentele organului fiscal;
b) valoarea rezultatii dintr-un raport de evaluare intocmit de ciitre un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de

evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluiirii; 
c) valoarea finalii a ]ucriirilor de constructii in cazul cliidirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transferii dreptul de proprietate. In situatia in care nu este precizata

valoarea 1n documentele care atestii proprietatea, se utilizeazii ultima valoare inregistratii 1n baza de date a organului fiscal; 
e) in cazul cliidirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare

intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate 1n vigoare la data evaluiirii. 
f) in cazul cliidirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisii 1n contabilitatea proprietarului cliidirii �i

comunicata concesionarului, locatarului, titularul dreptului de administrare sau de folosinta, dupii caz. 
Valoarea impozabilii a cliidirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un 

evaluator autorizat 1n conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate 1n vigoare la data evaluiirii, depus la organul fiscal 
pana la primul termen de plata din anul de referinta. 

In situatia depunerii raportului de evaluare dupii primul termen de platii din anul de referin/ii acesta produce efecte incepand 

cu data de 1 ianuarie a anuluifiscal urmator. 

In cazul cliidirilor care apartin persoanelor fatii de care a fost pronuntatii hotiirare definitivii de declan�are a procedurii 
falimentului valoarea impozabiHi a cladirii nu se actualizeazii o data la 5 ani. 

Pentru cliidirile nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol persoanele juridice trebuie sa depunii la organul 
fiscal, ca anexa la declaratia de impunere: declaratia pe propria riispundere ca aceste cladiri sunt utilizate numai pentru activitati din 
domeniul agricol, fi�a bunului imobil eliberat de Biroul de carte funciara �i statutul societatii din care sii reiasa ca au previizut ca 
obiect de activitate agricultura. 
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Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a 
anului fiscal anterior. 

In cazul doblindirii sau construrii unei cladiri in cursul anului, proprietarul acesteia are obligapa sa depuna o declaratie la 
organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii �i datoreazii 

impozit pe cladiri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

in cazul extinderii, imbunatafirii, desflinfiirii parfiale sau a altor modificari aduse unei cliidiri existente cu destinafie 

nerezidenfialii, care determina cresterea sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligatia sa 
depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a ca.mi raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 
de zile de la data modificarii respective, �i datoreaza impozitul pe cladiri determinat in noile conditii incepand cu data de 1 ianuarie a 

anului urmator. 

in cazul desflinfiirii unei cladiri, proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a 
carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data demolarii sau distrugerii �i inceteazii sii datoreze 

impozitul incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmiitor, inclusiv in cazul cladirilor pentru care nu s-a eliberat autorizatie de 
demolare. 

In cazul unei caldiri care face obiectul unui contract de leasing fmanciar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele 
reguli: 

• impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost incheiat
contractul;

• in cazul incetarii contractului de leasing, impozitul pe cladiri se datoreaza de locator, incepand cu data de 1 ianuarie a
anului urmator incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea
bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

• atat locatorul, cat �i locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a carui raza de competent!
se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data finalizarii contractului de leasing sau incheierii procesului-verbal de
predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing insotita de o copie a acestor documente.

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, date in 
administrare sau in folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabile�te taxa pe cliidiri, care se datoreaza 
de concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditiile similare impozitului pe cladiri. 
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in cazul trasmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii, taxa se 
datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public, cu exceptia contractelor care se refera la perioade mai 
mici de o luna, caz in care taxa se datoreaza de catre persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, 
administrare ori folosinta asupra cladirii. 

In cazul cladirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta ce se refera la perioade 
mai mari de o luna, taxa pe cladiri se stabile�te proportional cu numarul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, 
inchiriere, administrare sau folosinta. Pentru fractiunile mai mici de o Iuna, taxa se calculeaza proportional cu numarul de zile din 
Iuna respectiva. 

In cazul in care proprietarul caldirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinta, diferenta de taxa fata de cea stabilita conform alin.ll, lit. a)/lit. b )/tabel, dupa caz, va fi datorata de 
proprietarul cladirii. 

Persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligafia sa depunii o declarafie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala 
de competenfa se ajla cladirea, plina la data de 25 a lunii urmatoare celei in care intra in vigoare contractul prin care se acorda 
dreptul de concesiune, inchiriere, administrare saufolosinfa, la care anexeazii o copie a acestui contract. 

Taxa pe cladiri se plate�te lunar, pan.a la data de 25 a Iunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin 
care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. 

in cazul cladirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta ce se refera la perioade 
mai mici de o lunii, taxa pe cliidiri se datoreaza proportional cu numiirul de zile sau de ore previizute in contract. 

In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cliidiri, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori 
folosinta care se refera la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are 
obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului �i datoreaza 
taxa pe cliidiri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmiitor. 

in cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administare sau f olosinfii, care se re/era la o perioadii mai mare de un an, 
taxa pe cladiri se pliitefte anual, in douii rate egale, panii la datele de 31 martie 1i 30 septembrie, inclusiv. 

Plata cu intarziere a taxei pe cladiri, atrage dupa sine majorari de intarziere. 
Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare 

termenului de scadenta �i pan.a la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege �i poate fi modificat prin acte 
normative. 
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in cazul persoanelor juridice care incheie contracte de fiducie conform Codului Civil, impozitele �i taxele locale aferente masei 
patrimoniale fiduciare transferate in cadrul operatiunii de fiducie sunt platite de catre fiduciar la bugetele locale ale unitatilor 
administrativ-teritoriale unde sunt inregistrate bunurile care fac obiectul operatiunii de fiducie, inceplind cu data de 1 ianuarie a 

anului urmator celui in care a Jost incheiat contractul de fiducie. 

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale. constituie contraventii si se sanctioneaza cu 
amenda conform le!!ii. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe cladiri, datorat/a pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 
martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%. 

lmpozitul anual pe cladiri, de pana la 50 lei inclusiv se plate�te integral pana la primul termen de plata. in cazul in care 
contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza municipiului Medgidia, suma de 50 lei se refera la impozitul 
pe cladiri cumulat. 
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CAPITOLUL III- IMPOZITUL �I TAXA PE TEREN - PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE 

3.1. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN (lei/ha) 

a) Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la categoria de folosinfa terenuri

cu construcfii-PF/PJ 

Zona in cadrul Nivel lndexare conform art. Nivel Temeiul 
localitafii - an 2022- 491 din Legea 227/2015 - an 2023- de 

indexat conform art. -%- indexat conform art. drept 
491 din Legea 227/2015 Codul fiscal cu 491 din Legea 227/2015 

lei/ha modificarile �i lei/ha 
completarile ulterioare 

0 1 2 3 4 

A 8184 5,1 8601 Lege nr. 227/2015 

B 5710 5,1 6001 
privind Codul fiscal 
cu modificiirile fi 

C 3620 5,l 3805 completiirile 
ulterioare 

1910 5,1 2007 
NOTA: Nivelul impozitului aferent anului 2023 rezultat din indexare este rotunjit in minus, in sensul cafracfiunile sub 0,5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaiefte 0,5/ei se tntregefte prin adaos. 

Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan inregistrate in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii 
este anual �i se stabile�te prin inmultirea suprafetei terenului exprimat in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de 
lege pe zone de impozitare. 

in cazul in care in intravilan, in urma delimitarii zonelor, sunt terenuri care nu au fost cuprinse in nicio zona, aceasta se 
considera a fi in zona A potrivit prevederilor pct.9.(1) din Titlul IX, parte integranta a HG nr.1/2016 privind Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile �i completarile ulterioare. 
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b) Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la alta categoric de folosinfa decat

cea de terenuri cu construcfii-PF/PJ 

Nr. Categoria de folosinfa teren intravilan Nivel Indexare conform Nivel Temeiul 
Crt. - an 2022- art. 491 din Legea - an 2023- de 

indexat conform 227/2015 indexat conform art. drept 
art. 491 din Legea -%-

491 din Legea 
227/2015 Codul fiscal cu 

227/2015 
lei/ha 

modificiirile �-i 
lei/ha 

completarile ulterioare 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Teren arabil 32 24 22 17 5,1 5,1 5,1 5,1 34 25 23 18 Lege nr. 
2. Pa�une 24 22 17 14 5,1 5,1 5,1 5,1 25 23 18 15 227/2015 
3. Faneata 24 22 17 14 5,1 5,1 5,1 5,1 25 23 18 15 privind Codul 

4. Vie 52 40 32 22 5,1 5,1 5,1 5,1 55 42 34 23 fiscal cu 

5. Livada 60 52 40 32 5,1 5,1 5,1 5,1 63 55 42 34 modificiirile 

6. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 32 24 22 17 5,1 5,1 5,1 5,1 34 25 23 18 �i

7. Teren cu ape 17 14 9 0 5,1 5,1 5,1 5,1 18 15 9 0 completiirile 

8. Drumuri �i cai ferate 0 0 0 0 5,1 5,1 5,1 5,1 0 0 0 0 ulterioare 

9. Teren neproductiv 0 0 0 0 5,1 5,1 5,1 5,1 0 0 0 0 
,p. if,. 1J frac/ •gfl]• ,pafef,� v, ·geftep 

lmpozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan. inregistrate in registrul agricol la alte categorii de folosinta decat cea de 

terenuri cu constructii este anual �i se stabile�te prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in hectare (sumele) corespunzatoare 

prevazute de lege. pe zone de impozitare si categorii de folosinta, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator 

rangului localitatii (II), respectiv 4. 
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Nr. 
crt. 

0 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

5.1. 
6. 
6.1. 
7. 
7.1. 
8. 

8.1. 
9. 
10. 

3.2. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRA VILAN - PF/PJ 

Categoria de folosinta Nivel Indexare Nivel Temeiul 
- an 2022- conform art. - an 2023- de 

indexat 491 din Legea indexat drept 
conform art. 227/201S conform art. 

491 din 
-%-

491 din 
Legea 

Codul fiscal 
Legea cu modificiirile 

227/2015 �i completiirile 227/2015 
lei/ha ulterioare lei/ha 

1 2 3 4 5 

Teren cu constructii 25 5,1 26 
Teren arabil 47 5,1 49 
Pasune 23 5,1 24 Lege nr. 

Faneata 23 5,1 24 227/2015 

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5 .1. 54 5,1 57 privind 

Vie pana la intrarea pe rod 0 5,1 0 Codul fiscal 

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.11 54 5,1 57 cu 

Livada pana la intrarea oe rod 0 5,1 0 modificarile 

Padure sau alt teren cu ve�etatie forestiera, cu exceotia celui orevazut la nr.crt. 7.1. 9 5,1 9 fi 

Padure in varsta de pana la 20 ani si padure cu rol de protectie 0 5,1 0 completaril 

Teren cu apa, altul decat eel cu amenaiari oiscicole 1 5,1 1 e ulterioare 

Teren cu amenajari piscicole 30 5,1 32 
Drumuri si cai ferate 0 5,1 0 
Teren neoroductiv 0 5,1 0 

NOTA: Nivelul impozitului aferent anului 2023 rezultat din indexare este rotunjit in minus, in sensul cafrac/iunile sub 0,5 lei se neglijeaza, iar ceea ce dep�ettte 0,5lei se intregetfle prin adaos 

Impozitul/taxa pe terenurile situate in extravilan este anual/a �i se stabile�te prin inmultirea suprafetei terenului exprimat in 

hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe categorii de folosinta, iar rezultatul se inmulte�te cu coeficientul 

de corectie corespunzator rangului localitatii, respectiv pentru zona A= 2,50; zona B = 2,30; zona C = 2,20; zona D = 2,10. 
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A vand in vedere ca pentru terenurile amplasate in extravilan nu exista zonare, coeficientul de corectie corespunzator rangului 
localitatii este aferent zonei D de impozitare, respectiv 2,10. 

in situatia in care, prin hotarare adoptata de catre consiliul local se stabile�te zonarea terenurilor amplasate in extravilan, 
impozitul datorat de contribuabili se calculeaza anual prin tnmultirea suprafetei terenului exprimat in ha cu nivelurile (sumele) 
corespunzatoare prevazute de lege, pe categorii de folosinta, iar rezultatul se inmulte�te cu coeficientul de corectie corespunzator 
rangului localitatii, respectiv pentru zona A= 2,50; zona B = 2,30; zona C = 2,20; zona D = 2, 10. 

Impozitul pe teren se pliite1te anual, in 2 rate egale plinii la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. 

in cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxii pe teren, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori 
folosinta care se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe teren se plii.te1te lunar, plinii la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei 

luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. 
in cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la o perioada mai mare de un an, taxa 

pe teren se platefte anual, in douli rate egale, plina la datele de 31 martie fi 30 septembrie, inclusiv. 

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor �i a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de 
intarziere. 

Nivelul majorarii de intarziere este de J % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare 
termenului de scadenta �i pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege �i poate fi modificat prin acte 
normative. 

Impozitul pe teren este datorat pentru intreg anul fiscal de persoana care are in proprietate terenul la data de 31 decembrie a 
anului fiscal anterior. 

in cazul dobandirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie de impunere la organul 
fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, �i datoreaza impozit 
pe teren incepand cu data de I ianuarie a anului urmator. 

in cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui an fiscal, impozitul pe intregul an este 
datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra terenului, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se 
instraineaza 

Daca incadrarea terenului in functie de rangul localitatii �i zona se modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un 
eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 
ianuarie a anului urmator. 
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In cazul modificarii categoriei de folosinta a terenului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o noua declaratie de 
impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data modificarii 
folosintei, �i datoreaza impozitul pe teren conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

in cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele 
reguli: 

a) impozitul pe teren se datoreaza de locatar, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost incheiat
contractul; 

b) in cazul incetarii contractului de leasing, impozitul pe teren se datoreaza de locator, incepand cu data de 1 ianuarie a anului
urmator incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia 
locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing; 

c) atat locatorul, cat �i locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a carui raza de competenta se
afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data finalizarii contractului de leasing sau incheierii procesului-verbal de predare a bunului 
sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insotita 
de o copie a acestor documente. 

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, date in 
administrare sau in folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabile�te taxii pe teren, care se datoreaza 
de concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditiile similare impozitului pe cladiri. in 
cazul trasmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii, taxa se 
datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public, cu exceptia contractelor care se refera la perioade mai 
mici de o luna, caz in care taxa se datoreaza de catre persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, 
administrare ori folosinta asupra terenurilor. 

Taxa pe teren se plate�te proportional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, inchiriere, administrare 
ori folosinta. 

in cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori 
folosinta care se refera la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are 
obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului �i datoreaza 
taxa pe teren incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 
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in cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori 
folosinta care se refera la perioade mai mari de o lunii., titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are 
obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului. 

in cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare ori 
folosinta care se refera la perioade mai mici de o lunii, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, 
administrare ori folosint:a are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare 
intrarii in vigoare a contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte. 

in cazul unei situaµi care determina modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datoreaza taxa pe teren are obligatia sa 
depuna o declaraµe la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competent:a se afla terenul, pana la data de 25 a lunii urmatoare 
celei in care s-a inregistrat situatia respectiva. 

inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile �i terenurile, a titularilor dreptului de proprietate asupra acestora, 
precum �i schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta. 

Ca exceptie, in cazul contribuabililor persoane juridice pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la 
alta categorie de folosint:a decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se caculeaza conform pct.3.2. din prezentul 
inscris numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii: 

✓ are prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
✓ are inregistrate in evidenta contabila.venituri �i cheltuieli din des�urarea obiectului de activitate agricultura (facturi de

venituri �i cheltuieli din desfa�urarea activitatii agricole, notele contabile �i balantele de verificare din lunile in care s-au inregistrat in 
evidenta contabila, facturile privind veniturile �i cheltuielile din des:fa�urarea obiectului de activitate agricultura). 

in cazul persoanelor fizice �i juridice care incheie contracte de fiducie, conform Codului Civil, impozitele �i taxele locale 
aferente masei patrimoniale fiduciare transferate in cadrul operatiunii de fiducie sunt platite de catre fiduciar la bugetele locale ale 
unitatilor administrativ-teritoriale unde sunt inregistrate bunurile care fac obiectul operatiunii de fiducie, incepand cu data de 1 
ianuarie a anului urmator celui in care a fost incheiat contractul de fiducie. 

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii �i se sanctioneaza cu 
amenda conform legii. Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe teren, datorat/a pentru intregul an de catre contribuabili, pana 
la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o boni.fica(ie de 10%. Impozitul anual pe teren, de pana la 50 lei inclusiv se plate�te 
integral pana la primul termen de plata. in cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuiri amplasate pe raza 
municipiului Medgidia, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1.1 
1.2 
2. 

CAPITOL UL IV - IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT - PERSOANE FIZICE/ JURIDICE 

4.1. MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE MECANICA 
Mijloace de transport cu tracpune mecanica Nivel lndexare Nivel 

- an 2022- conform art. -an 2023-
indexat 491 din Legea indexat

conform 227/2015 conform
art. 491 -%- art. 491

din Legea Codulfiscal din Legea
227/2015 cu modificarile 227/2015

lei/200cm3 �i completarile lei/200cm3 

sau ulterioare sau 
fracfiune fracfiune 

din aceasta din aceasta 
1 2 3 4 

I. Vehicule inmatriculate (lei/200cm
3 

sau fractiune din acestea)
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de oana la 1.600 cm·' ,inclusiv 9 5,1 9 
Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu caoacitatea cilindrica de oeste 1.600 cm, 10 5,1 11 

Autoturisme cu capacitate cilindrica mtre 1601 si 2000 cm3 21 5,1 22 
Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2001 si 2600 cm1 

81 5,1 85 

Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2601 si 3000 cm' 162 5,1 170 
Autoturisme cu capacitate cilindrica de oeste 3000 cm3 327 5,1 344 
Autobuze, autocare, microbuze 27 5,1 28 

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de oana la 12 tone, inclusiv 34 5,1 36 
Tractoare inmatriculate 21 5,1 22 

II. Vehicule inreeistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrica - lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3 4 5,1 4 
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmj 7 5,1 7 
V ehicule f'ara capacitate cilindrica evidentiata 169 5,1 178 

NOTA: Nivelul aferent anului 2023 rezultat din indexare este rotunjit in minus, in sensul cafracfiunile sub 0,5 lei se neg/ijeaza, iar ceea ce depafe�te 0,5/ei se intrege1te prin adaos 

in ceea ce prive�te cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 
in cazul unui ata�, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 
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4.2. AUTOVEIDCULE DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA AUTORIZATA MAI MARE DE 12 TONE-PF/PJ 

Nr. Numarul de axe �i greutatea bruta incarcata maxima admisa Nivel an2022 Nivel minim conform Nivel an 2023 conform 
crt. lei/ an Jurnalului Oficial al Uniunii art.49 1, alin (1 1) din 

Europene prevazute in Legea nr. 296 /2020 
Directiva 1999 /62 /CE Rata de schimb a monedei 

Euro/an euro-4,9480 lei/an 

Ax(e) Alte sisteme Ax(e) Alte sisteme Ax(e) Alte 
motor(oare) de suspensie motor(oare) de suspensie motor(oare) sisteme de 
cu suspensie pentru axele cu suspensie pentru axele cu suspensie suspensie 
pneumatica motoare pneumatica motoare pneumatica pentru 

sau sau sau axele 
echivalentele echivalentele echivalentele motoare 
recunoscute recunoscute recunoscute 

I doua axe 
1. Masa de eel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 151 0 31 0 153 

2. Masa de eel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 151 419 31 86 153 426 

3. Masa de eel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 590 1335 86 121 426 599 

4. Masa de eel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 590 1335 121 274 599 1356 

5. Masa de eel putin 18 tone 590 1335 121 274 599 1356 

II trei axe
1. Masa de eel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 151 263 31 54 153 267 

2. Masa de eel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 263 541 54 111 267 549 

3. Masa de eel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 541 702 111 144 549 713 

4. Masa de eel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 702 1082 144 222 713 1098 

5. Masa de eel outin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1082 1682 222 345 1098 1707 

6. Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1082 1682 222 345 1098 1707 

7. Masa de eel putin 26 tone 1082 1682 222 345 1098 1707 

II natru axe 
1. Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 702 712 144 146 713 722 

2. Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 712 1111 146 228 722 1128 

3. Masa de eel pufin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1111 1764 228 362 1128 1791 

4. Masa de eel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1764 2617 362 537 1791 2657 

5. Masa de eel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1764 2617 362 537 1791 2657 

6. Masa de eel putin 32 tone 1764 2617 362 537 1791 2657 
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crt. 

I 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

II 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

4.3. COMBINATII DE AUTOVEHICULE (AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE) DE 
TRANSPORT MARFA CU MASA TOTAL.A MAXIMA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE-PF/PJ 

Numarul de axe �i greutatea bruta incarcata maxima admisa Nivel an 2022 Nivel minim conform Nivel an 2023 conform 
lei/an Jurnalului Oficial al art.491, alin (11) din 

Uniunii Europene Legea nr. 296/2020 
prevazute in Directiva Rata de schimb a monedei 

1999/62/CE Euro/an euro-4,9480 lei/an 

Ax(e) Alte sisteme Ax(e) Alte sisteme Ax(e) Alte 
motor(oare) de suspensie motor(oare) de suspensie motor(oare) sisteme de 
cu suspensie pentru axele cu suspensie pentru axele cu suspensie suspensie 
pneumatica motoare pneumatics motoare pneumatica pentru 

sau sau sau axele 
echivalentele echivalentele echivalentele motoare 
recunoscute recunoscute recunoscute 

2+1 axe 
Masa de eel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0 0 0 0 0 

Masa de eel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 0 0 0 0 

Masa de eel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 68 0 0 0 0 

Masa de eel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 68 156 14 32 69 158 

Masa de eel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 156 366 32 75 158 371 

Masa de eel pu1in 22 tone, dar mai mica de 23 tone 365 473 75 97 371 480 

Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 473 853 97 175 480 866 

Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 853 1496 175 307 866 1519 

Masa de eel putin 28 tone 853 1496 175 307 866 1519 

2+2 axe 

Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 146 341 30 70 148 346 

Masa de eel pu\in 25 tone, dar mai mica de 26 tone 341 561 70 115 346 569 

Masa de eel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 561 824 115 169 569 836 

Masa de eel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 824 994 169 204 836 1009 

Masa de eel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 994 1633 204 335 1009 1658 

Masa de eel pu!in 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1633 2266 335 465 1658 2301 

Masa de eel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2266 3441 465 706 2301 3493 

Masa de eel putin 36 tone, dar mai mica de 39 tone 2266 3441 465 706 2301 3493 

Masa de eel putin 3 8 tone 2266 3441 465 706 2301 3493 
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III 

1. 

2. 

3. 
IV 

1. 

2. 
3. 
4. 
V 

1. 

2. 

3. 

4. 

) 

2+3 axe 

Masa de eel putin 33 tone, dar mai mica de 38 tone 1803 2510 370 515 1831 
Masa de eel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2510 3412 515 700 2548 

Masa de eel putin 40 tone 2510 3412 515 700 2548 
3+2 axe 

Masa de eel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1594 2213 327 454 1618 

Masa de eel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2213 3061 454 628 2246 

Masa de eel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 3061 4528 628 929 3107 

Masa de eel putin 44 tone 3061 4528 628 929 3107 

3+3 axe 

Masa de eel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 907 1097 186 225 920 

Masa de eel pu!in 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1097 1638 225 336 1113 

Masa de eel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1638 2608 336 535 1663 

Masa de eel putin 44 tone 1638 2608 336 535 1663 
NOT A: Nivelul aferent anului 2023 rezultat din indexare este rotunjit in minus, in sensul cii fracfiunile sub 0,5 lei se neglijeazii, iar ceea ce dep¾efte 0,5/ei se intregefte prin adaos 

Pentru vehicule de maria cu masa maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, se acorda competenta autoritatilor locale sa 

actualizeze impozitul prin indexare anuala in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii 

octombrie a fiecarui an �i publicata in Jumalul Uniunii Europene �i de nivelurile minime prevazute in Directiva 1999/62/CE de 

aplicare la vehiculele grele de maria pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 

Cursul de schimb a monedei euro �i nivelurile minime, exprimate in euro, prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la 

vehiculele grele de maria pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunica pe site-urile oficiale ale Ministerului Finan/elor 

Pub/ice §i Ministerului Lucrarilor Pub/ice, Dezvoltarii §i Administra/iei. 
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Nr. 
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4.4. REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE CARE NU FAC PARTE DINTR-O COMBINATIE DE AUTOVEHICULE 
PREVA.ZUTE LA PUNCTUL 4.3 - MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA 

Masa totaJa maxima autorizatli NiveJ lndexare Nivel Temeiul 
- an 2022- conform art. - an 2023- de 

indexat 491 din indexat drept 
conform art. Legea conform art. 

491 din 227/2015 491 din 
Legea -%- Legea 

227/2015 Codul fiscal 227/2015 
cu 

lei/bucata modificarile �i lei/bucatli Lege nr. 
completarile 227/2015 

ulterioare privind Codul 
1 2 3 4 fiscal cu 

Pana la 1 tona, inclusiv 10 5,1 11 modificarile 
Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 38 5,1 40 �i 
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 60 5,1 63 completarile 

Peste 5 tone 72 5,1 76 ulterioare 
NOTA: Nivelul aferent anului 2023 rezultat din indexare este rotunjit in minus, in sensul cafrac/iunile sub 0,5 /ei se neglijeazii, iar ceea ce depa�e�te 0,5/ei se intregefte prin adaos 
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4.5. MIJLOACE DE TRANSPORT PE AP A 

Nr. Masa totala maxima autorizata Nivel lndexare Nivel Temeiul 
crt. - an 2022 conform art. - an 2023- de 

indexat 491 din indexat drept 
conform art. Legea conform art. 

491 din 227/2015 491 din 
Legea -%- Legea 

227/2015 Codul fiscal 227/2015 
cu 

lei/bucati modificiirile �i Iei/bucata 
completiirile 

ulterioare 
0 I 2 3 4 

I. Luntre, barci :rara motor, folosite pentru pescuit si uz personal 24 5,1 25 
2. Barci ram motor, folosite in alte scoouri 64 5,1 67 
3. Barci cu motor 237 5,1 249 
4. Nave de sport si agrement - - - Lege nr.

• nave cu lungime intre 2,5 m - 12 m 468 5,1 492 227/2015

• nave cu lungime mai mare de 12 m 1247 5,1 1311 privind

Scutere de aoa 237 5,1 249 Codul fiscal 

Remorchere si imoingatoare: - - -

cu 

• pan.a la 500 CP, inclusiv 631 5,1 663 modificarile 

• peste 500 CP si pan.a la 2000 CP, inclusiv 1026 5,1 1078 
�i 

peste 2000 CP �i pan.a la 4000 CP, inclusiv 1577 5,1 1657 
completiirile 

• 

ulterioare 
• oeste 4000 CP 2524 5,1 2653 

Vaooare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta 205 5,1 215 
Ceamuri, �lepuri si barie fluviale: - - -

• cu capacitatea de incarcare pan.ii la 1500 de tone, inclusiv 205 5,1 215 
• cu capacitatea de incarcare de neste 1500 de tone si pan.ii la 3000 de tone, inclusiv 316 5,1 332 
• cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone 553 5,1 581 

NOTA: Nivelul aferent anului 2023 rezultat din indexare este rotunjit in minus, in sensul cafracfiunile sub 0,5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depi4e:,te 0,5lei se intrege:,te prin adaos 
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Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania, datoreaza un 
impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care prezentul capitol se prevede altfel. 

lmpozitul pe mijloacele de transport se datoreazii pe perioada cat mijlocul de transport este inmatriculat sau inregistrat in 

Romania. 

In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul 

pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar. 

Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport. 
in cazul mijloacelor de transport cu tracfiune mecanica mai mici de 12 tone impozitul se calculeaza in functie de capacitatea 

cilindrica a acestora, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu nivelurile prevazute de lege. 
In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone 1i a unei combinafii de 

autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport ma,fa cu masa totala maxima autorizata egalii sau mai 

mare de 12 tone se stabile�te in suma fixa in lei/an in functie de numarul axelor, de greutatea bruta incarcata maxima admisa, de 
sistemul de suspensie cu care sunt dotate, respectiv nivelurile prevazute de lege. 

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote impozitul se stabile�te in functie de masa totala maxima autorizata , prin 
inmultirea nivelurilor prevazute de lege. 

In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul se stabile�te pe bucata, conform nivelurilor prevazute de lege. 
Impozitul asupra mijloacelor de transport se pliite1te anual, in 2 rate egale plinii la datele de 31 martie, 30 septembrie 

inclusiv. Plata cu intarziere a impozitului pe mijloacele de transport atrage dupa sine majorari de intarziere. 
Nivelul majoriirii de intlirziere este de /% pentru fiecare luna sau fractie de luna , incepand cu ziua imediat urmatoare 

termenului de scadenta �i pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege �i poate fi modificat prin acte 
normative. 

Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care detifle dreptul de proprietate asupra unui 
mijloc de transport inmatriculat sau inregistrat in Romania la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

In cazul dobandirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal in a carui 
raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data dobandirii �i 
datoreaza impozit pe mijloacele de transport incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii mijlocului 
de transport. 
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in cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul acestuia are obligatia sli depuna o 
declaratie la organul fiscal in a carui raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru , dupa caz in termen de 
30 de zile de la data eliberarii cartii de identitate a vehiculului (CIV) de catre Registrul Auto Roman �i datoreaza impozit pe mijloacele 
de transport incepand cu data de 1 ianuare a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii acestuia in Romania. 

in cazul radierii din circulaµe a unui mijloc de transport, proprietarul are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal in a
carui raza teritoriala de competent! i�i are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data radierii 
�i inceteaza sa datoreze impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

in cazul oricarei situatii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, 
sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul 
fiscal local pe a carei raza teritoriala i�i are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea 
survenita, �i datoreaza impozitul pe mijloacele de transport stabilit in noile conditii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

in cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica 
urmlitoarele reguli: 

► Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza de catre locatar incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator
incheierii contractului de leasing sfar�itul anului in cursul caruia inceteaza contractul de leasing financiar,

► Locatarul are obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a carui raza de competenta se inregistreaza
mijlocul de transport, in termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor
documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatarului, insotita de o copie a acestor documente;

► La incetarea contractului de leasing , atat locatarul cat �i locatorul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la consiliul
local competent, in termen de 30 de zile de la data incheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altar
documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului, insotita de o copie a acestor documente.

in cazul persoanelor juridice �i fizice care incheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele �i taxele locale aferente 
masei patrimoniale fiduciare transferate in cadrul operatiunii de fiducie sunt platite de catre fiduciar la bugetele locale ale unitatilor 
administrativ-teritoariale unde sunt inregistrate bunurile care fac obiectul operatiunii de fiducie, incepand cu data de 1 ianuarie a 
anului urmator celui in care a fost incheiat contractul de fiducie. 

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declarafiilor fiscale, constituie contraventii �i se sanctioneazii cu 

amendii conform legii. 
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Pentru plata cu anticipatie a impozituluipe mijloacele de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data 
de 31 martie a anului respectiv, se acorda o boni(katie de I 0%. 

Impozitul pe mijloacele de transport anual datorat bugetului local de catre persoane fizice �i juridice, de pana la 50 lei inclusiv 
se plate�te integral pana la primul termen de plata. in cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport 
pentru care impozitul este datorat aceleea�i unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijloacele de 
transport cumulat al acestora. 

CAPITOLUL V - IMPOZITUL PE SPECTACOLE - PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE 

Orice persoanii care organizazii o manifestare artistica, o competiefie sportivii sau altii activitate distractiva are obligatia de 
a plati impozitul pe spectacole, dupa cum urmeaza: 

a) o cotii de impozit egalii cu 2 % in cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare
muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva intema sau intemationala; 

b) o cotii de impozit egalii cu 5% in cazul oricarei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a).
Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la impozitul pe spectacole.
Contribuabilii care datoreaza impozitul pe spectacole au obligatia de:

✓ a inregistra biletele de intrare �i/sau a abonamentele la compartimentul de specialitate ale autoritatii administratiei
publice locale care i�i exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul, �i de a afi�a tarifele la casele de
vanzare a biletelor, precum �i la locul de desfa�urare a spectacolelor, interzicandu-li-se sa incaseze sume care depa�esc
tarifele precizate pe biletele de intrare �i/sau abonamente;

✓ a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolul, precum �i in orice alt loc in care se
vand biletele de intrare �i/sau abonamente;

✓ a preciza tarifele pe biletele de intrare �i/sau abonamente �i de a nu incasa sume care depa�esc tarifele precizate pe
biletele de intrare �i/sau abonamente;

✓ a emite un bilet de intrare �i/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectator, a asigura, la cererea
compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, documentele justificative privind calculul �i
plata impozitului pe spectacole;

✓ a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta �i inventarul biletelor de intrare �i a
abonamentelor, care sunt precizate in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice �i Ministerul
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Dezvoltarii Regionale �i Administratiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii �i Ministerul Tineretului �1

Sportului. 

Plata cu intarziere a impozitului pe spectacole atrage dupa sine majorari de intarziere. 

Nivelul majoriirilor de ,ntlirziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare 

termenului de scadenta �i pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege �i poate fi modificat prin acte 

norm ative. 

Taxa astfel calculata se stabile�te la nivel de leu :f'ara subdiviziuni conform legii. 

Impozitul pe spectacole se pliite�te lunar, pllnii la data de 10 inclusiv a lunii urmiitoare celei in care a avut loc spectacolul. 

CAPITOLUL VI-TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLA.MA �I PUBLICITATE -PF/PJ 

6.1. TAXA PENTRU AFI�AJ IN SCOP DE RECLAMA �I PUBLICITATE 

Orice persoana care utilizeaza un panou, un afi�aj sau o structura de afi�aj pentru reclama �i publicitate, cu exceptia celei care 

intra sub incidenta art. 477 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal cu modificarile �i completarile ulterioare, datoreaza plata 

taxei anuale prevazute in prezentul capitol. 

Taxa pentru afi�aj in scop de reclama �i publicitate Nivel Indexare conform art. 491 Nivel 
- an 2022 din Legea 227/2015 - an 2023-

indexat conform art. 491 -%- indexat conform art. 491 
din Legea 227/2015 Codul fiscal cu modificiirile din Legea 227/2015 

lei/mp sau fi'acfiune de mp §i completiirile ulterioare lei/mp sau fracfiune de mp 
1 2 3 4 

a) in cazul unui afi�aj situat in locul in care o persoana desfa�oara o 36 5,1 38 

activitate economica
b) in cazul oricarui alt panou, afi�aj sau oricarei alte structuri de afi�aj 26 5,1 27 
pentru reclama �i publicitate

NOTA: Nivelul eferenl anului 2023 rezultat din indexare este rotunjit in minus, tn sensul cafracfiunile sub 0,5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depa1efte 0,5/ei se intrege,,te prin adaos 

Taxa se stabile�te prin inmulfirea numiirului de metri piitrafi sau a fracfiunii de metru patrat a supra/efei af�ajului cu suma 

aprobatii de consiliul local. 
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Taxa astfel calculata se stabile�te la nivel de leu :fara subdiviziuni, conform legii. 
Taxa pentru af�ajul in scop de reclama 1i publicitate se plate1te anual, in doua rate egale, piina la datele de 31 martie 1i 30 

septembrie inclusiv. 

Taxa pentru afi�aj in scop de reclama �i publicitate, datorata acelui�i buget local de catre contribuabili, persoane fizice �i 
juridice, pana la 50 de lei inclusiv, se plate�te integral pana la primul termen de plata. 

Plata cu intarziere a taxei pentru afi�aj in scop de reclama �i publicitate atrage dupa sine majorari de intarziere. 
Nivelul majorarilor de lntlirziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare 

termenului de scadenta �i pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege �i poate fi modificat prin acte 
normative. 

Persoanele care datoreaza taxa pentru afi�aj in scop de reclarna �i publicitate sunt obligate sa depuna o declaratie la 
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data arnplasarii structurii de 
afi�aj. 

6.1. TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMA. �I PUBLICITATE-PERSOANE JURIDICE

Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama �i publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de 
intelegere incheiata cu alta persoana datoreaza plata taxei prevazute in prezentul capitol, cu exceptia* serviciilor de reclarna �i 
publicitate realizate prin rnijloacele de informare in rnasa scrise �i audiovizuale. 

• Publicitatea realizata prin mij/oace de informare in masa scrise §i audiovizuale, in sensul prezentului articol, corespunde

activitaJilor agenfilor de publicitate potrivit Clasificiirii activitafilor din economia na/ionalii - CAEN. cu modificiirile u/terioare, 

respectiv publicitatea realizatii prin ziare §i alte tipiirituri, precum §i prin radio, televiziune §i internet. 

Taxa pentru serviciile de reclama �i publicitate Nivel Lege 227/2015, 

- persoane juridice - privind Codul fiscal cu modificarile 

( cota aplicata la valoarea serviciilor de reclama �i �i completarile ulterioare

publicitate) 

I 2 

Intre 1%-3% 

Taxa astfel calculata se stabile�te la nivel de leu :fara subdiviziuni, conform legii. 
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Indexare conform art. 491 Nivel 
din Legea 227/2015 - an 2023-

-%- -%-

Codul fiscal cu modificarile 
si completarile ulterioare 

3 4 

- 3% 



Nr. 
crt. 

0 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Taxa pentru servicii de reclama �i publicitate se declara �i se plate�te de catre prestatorul serviciului de reclama �i publicitate la 

bugetul local, lunar, pana la data de 1 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de rec lama �i 

publicite. 

Taxa pentru serviciile de reclamii fi puhlicitate se varsii la bugetul local, lunar, panii la data de 10 a lunii urmiitoare celei in 

care a intrat in vigoare contractul de prestiiri de servicii de reclamii fi publicitate. Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, 

contributiilor �i a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere. 

Nivelul majorarilor de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare 

termenului de scadenta �i pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege �i poate fi modificat prin acte 

normative. 

CAPITOLUL VII - ALTE TAXE PENTRU DETINEREA SAU UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR �I 
UTILAJELOR DESTINATE OBTINERII DE VENIT CARE FOLOSESC INFRASTRUCTURA PUBLIC.A LOCAL.A. PE 
RAZA LOCALITATII UNDE ACESTEA SUNT UTILIZATE �I PENTRU ACTIVITATILE CU IMPACT ASUPRA 
MEDIDLUI INCONJlJRATOR- ESTE IN SUMA DE 47 LEI/AN/BUC., CONFORM ART. 486, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 
227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL CU MODIFICARILE �I COMPLETARILE ULTERIOARE-PF/PJ 

Echipamente ,i utilaje Nivel propus Indexare Nivel Temeiul 
- an 2023- conform art. - an 2023- de 

491 din Legea indexat conform art. drept 
227/2015 491 din Legea 

leilechipament 227/2015 
sau utilaf -%- lei/echipament sau utilaj 

1 2 3 4 5 

Autocositoare 45 5,1 47 Lege nr. 

Autoexcavatoare (excavator pe autosasiu) 45 5,1 47 227/2015 

Auto�eder sau auto�eper 45 5,1 47 privind Codul 

Buldozer pe pneuri 45 5,1 47 
fiscal cu 

Compactor autopropulsat 45 5,1 47 
modificarile §i 
completari/e 

Excavator cu racleti pentru sapat �anµ.rri, excavator cu rotor pentru sapat 45 5,1 47 ulterioare 
�anturi sau excavator cu pneuri, spalator �antier
Freza autopropulsata pentru canale sau oentru pamant stabilizat 45 5,1 47 

M�ina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele: 
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8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24 

) 

Lucrari de terasamente 45 5,1 47 

Constructia si intretinerea drumurilor 45 5,1 47 

Decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri 45 5,1 47 

Finisarea drumurilor 45 5,1 47 Lege nr. 

Forat 45 5,1 47 227/2015 

Turnarea asfaltului 45 5,1 47 privind 

Inlaturarea zaoezii 45 5,1 47 Codulfiscal 

45 47 cu �asiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne 5,1 

Tractor pe pneuri 45 5,1 47 modificarile 
�i 

Troliu autooropulsat 45 5,1 47 completarile 

Utilai multifunctional oentru intretinerea drumurilor 45 5,1 47 ulterioare 

Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa 45 5,1 47 

Vehicul pentru macinat si compactat deseuri 45 5,1 47 

Vehicul oentru marcarea drumurilor 45 5,1 47 

Vehicul pentru taiat si compactat deseuri 45 5,1 47 

Motostivuitor 45 5,1 47 

Autocastor 45 5,1 47 

Minibal?.her 45 5,1 47 

Motoferastrau, circular sau gater, moara sau urluitoare 45 5,1 47 

Instalafii pentru distilare amestec fennentat de fructe/cereale/alcool/alambic 45 5,1 47 

sau cazan 
Moara sau urluitoare 45 5,1 47 

Instalatii pentru obtinere vopsele 45 5,1 47 

Vehicul cu tractiune animale 45 5,1 47 
NOTA-: Nivelul aferent anului 2023 rezultat din indexare este rotunjit in minus, in sensul cafracfiuni/e sub 0,5 lei se neglijeazii, iar ceea ce depi4e�te 0,5/ei se intregefte prin adaos 

Taxa instituitii este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament detinut sau utilizat de contribuabili - persoane 

fizice/persoane juridice �i se achitli pana la data de 31 martie a anului de referinfa. 

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor �i a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de 

intarziere. 

Nivelul majordrilor de intllrziere este de I% pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare 

termenului de scadenta �i pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege �i poate fi modificat prin acte 

normative. 

33 



) 

Procedura 

- privind modul de calcul �i plata a taxei pentru depnerea sau utilizarea echipamentelor �i utilajelor destinate obpnerii

de venit care folosesc infrastructura publica locala �i pentru activitaµle cu impact asupra mediului inconjurator conform 

art.486, alin.(2), alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile �i completarile ulterioare -

Prezenta procedura stabile�te modul de calcul �i plata a taxei pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor �i utilajelor 
destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza municipiului Medgidia unde acestea sunt utilizate �i 
pentru activitaµle cu impact asupra mediului inconjurator existente in patrimoniul persoanelor fizice/juridice la data de 1 ianuarie a 
fiecarui an. 

Consiliul local poate institui taxe pentru depnerea sau utilizarea echipamentelor �i utilajelor destinate obtinerii de venit care 
folosesc infrastructura publica loca)a, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate �i pentru activitatile cu impact asupra mediului 
inconjurator existente in patrimoniul persoanelor fizice/juridice, conform art. 486 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificarile �i comp)etarile ulterioare. 

Taxa se aplica echipamentelor �i utilajelor precizate in anexa prezentei hotarari a consiliului local. 
Tax.a instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament aflat in patrimoniu contribuabililor - persoane 

fizice/juridice �i se achita pana eel tarziu )a data de 31 martie a anului de referinta. Pentru dobandirile dupa data de 1 ianuarie taxa se 
datoreaza cu intai a lunii urmatoare celei in care s-a dobandit vehiculul, proportional cu perioada ramasa pana la sfar�ituJ anului fiscal 
respectiv. 

Pentru cele dobandite incepand cu data de 1 martie taxa se achita in eel mult 30 de zile de la data dobandirii. in cazul 
instrainarii tax.a stabilita in sarcina fostului proprietar se da la scadere pe baza actului de instrainare cu incepere de la intai a lunii 
urmatoare celei in care s-a facut instrainarea. Contribuabilii au obligatia depunerii documentelor justificative in vedrea radierii din 
evidentele fiscale. 

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor �i a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de 
intarziere. 

Nivelul majorarilor de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare 
termenului de scadenta �i pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege �i poate fi modificat prin acte 
normative. Fiecare proprietar declara pe proprie raspundere ca detine in proprietate astfel de echipamente sau utilaje conform ITL-
016. 

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie contraventii �i se sanctioneaza cu 
amenda conform legii. 
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CAPITOLUL VIII - SANCTIUNI 

8.1. LIMITELE MINIME �I MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Nivel 

- an 2022-

Contraventia prevazuta la alin.(2), lit. a) se sanctioneaza cu 
amend! de la 72 lei la 286 lei, iar cele de la lit. b ), cu 
amenda de la 286 la 714 lei. 

incalcarea normelor tehnice privind tipizarea, inregistrarea, 
vanzarea, evidenta �i gestionarea, dupa caz, a abonamentelor 
�i a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie 
�i se sanctioneaza cu amenda de la 333 lei la 1619 lei. 

lndexare 

conform art. 
491 din Legea 

227/2015 

-%-

5,1 

Nivel 

- an 2023-

Contravenfia prevazuta la alin.(2), lit. a) se sanctioneaza 
cu amendd de la 76 lei la 301 lei, iar cele de la lit. b ), cu 
amenda de la 301 la 750 lei. 

incalcarea normelor tehnice privind tipizarea, 
inregistrarea, vanzarea, evidenta �i gestionarea, dupa 
caz, a abonamentelor �i a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contraventie �i se sanctioneaza cu 
amenda de la 350 lei la 1702 lei. 

NOTA: Nivelul aferent anului 2023 rezultat din indexare este rotunjit in minus, in sensul ciifracfiunile sub 0,5 lei se neglijeazii, iar ceea ce depiife1te 0,5lei se intrege1te prin adaos 

Temei de 

drept 

Art. 493 din 
Legea 

22712015 
privind Codul 

fiscal, cu 
modificarile 

�i 
completiirile 

ulterioare 

Conform articolului 28, alineatul (1) din O.G.nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, a�a cum a fast modificat prin 
Legea nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contravenfionale: "(l) Contravenientul poate achita, in termen 
de eel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal,jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, 
agentul constatatorfacand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal". 
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8.2. LIMITELE MINIME �I MAXIME ALE AMENZILOR iN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Nivel lndexare Nivel Temei de 
- an 2022- conform art. - an 2023- drept 

491 din Legea 
227/2015 

-%-

(5) in cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) �i (4) se majoreaza cu 300%, respectiv
Contravenµa prevazuta la alin.(2), lit. a) se sanctioneaza cu Contraventia prevazuta la alin.(2), lit. a) se sancµoneaza 
amenda de la 76 lei la 301 lei, iar cele de la lit. b), cu cu amendii de la 240 lei la 949 lei, iar cele de la lit. b ), Art 493 din 

amenda de la 301 la 750 lei. cu amenda de la 949 lei la 2365 lei. Legea 

5,1 incalcarea normelor tehnice privind tipizarea, 22712015 

incalcarea normelor tehnice privind tipizarea, inregistrarea, inregistrarea, vanzarea, evidenta �i gestionarea, dupa privind Codul 

vanzarea, evidenta �i gestionarea, dupa caz, a abonamentelor caz, a abonamentelor �i a biletelor de intrare la fiscal, cu 

�i a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie spectacole constituie contraventie �i se sanctioneaza cu modificarile 
�i 

�i se sanctioneaza cu amenda de la 350 lei la 1702 lei. amenda de la 1104 lei la 5367 lei.
comp/eta.rile 

ulterioare 

if< y fi·acf, ,gty '[Jtlfef, •• , ,ge�tep 

Conform articolului 28, alineatul (1) din O.G.nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, �a cum a fost modificat prin 
Legea nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale: "(1) Contravenientul poate achita, in termen 
de eel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului- verbal, jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, 
agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal". 
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CAPITOLUL IX - SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUiffAXEI PE CLADIRI, A IMPOZITULUiffAXEI PE 
TEREN, A IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT, A TAXEI PENTRU ELIBERAREA 
CERTIFICATELOR, AVIZELOR �I A AUTORIZATIILOR, A TAXELOR SPECIALE �I A ALTOR TAXE CONFORM 
ART. 456, ALIN. (2); ART. 464, ALIN. (2); ART. 469, ALIN. (2); ART. 476, ALIN. (2); ART. 485, ALIN. (1), ART.487; DIN 
LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL CU MODIFICARILE �I COMPLETAluLE ULTERIOARE 

9.1. TABLOUL CUPRINZAND SCUTffil DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLAI>ffil (conform art 456, a/in. 

(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modijiclirile �; completiirile ulterioare) 

Temeiul legal 
Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal cu Facilitatea fiscala acordata 
modificiirile �i 

comp/etiirile ulterioare 

Scutiri de la plata impozitului/taxei pe cladiri 
Art. 456, alin. (2), lit. a cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, 

altele decat cele prevazute la art. 456, alin. (1 ), lit. x); 
Art. 456, a/in. (2), lit. b cladirile pentru care s-a instituit un regim de protecpe, altele decat monumentele istorice, amplasate in zone de protectie ale 

monumentelor istorice; 
Art. 456, a/in. (2), lit.c cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvemamentale �i intreprinderi sociale ca 

fumizori de servicii sociale; 
Art. 456, alin. (2), lit. d cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile f'ara scop lucrativ; 

cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in 
Art. 456, a/in. (2), lit. e perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare, pentru perioada pentru 

care proprietarul mentine afectatiunea de interes public; 
cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor 

Art. 456, alin.(2), lit./ bunuri imobile care au apaqinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare, 
pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public; 
cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri 

Art. 456, a/in. (2), lit. g imobile care au apaqinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, pentru 
perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public; 
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Art. 456, a/in. (2), lit. h cladirea noua cu destinatie de locuinta, realizata in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile �i 
completarile ulterioare, precum �i cladirea cu destinatie de locuinta, realizata pe baza de credite, in conformitate cu 
Ordonanta Guvemului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice �i constructii de 
locuinte, aprobata cu modificari �i completari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile �i completarile ulterioare. in cazul 
instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia; 

Art. 456, alin.(2), lit. i cladirile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs 
evenimentul; 

Art. 456, alin. (2), lit. j cladirea folosita ca domiciliu �i/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. 
(1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

Art. 456, alin.(2), lit. k cladirea folosita ca domiciliu, aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici 
decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social; 

Art. 456, a/in. (2), lit. I cladirile aflate in proprietatea operatorilor economici, in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis avand 
un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat; 

Art. 456, alin. (2), lit. m cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cre�terea performantei energetice, 
pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit 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, astfel cum este prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 18/2009 privind cre�terea 
performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011; 

Art. 456, a/in.(2), lit. n cladirile unde au fost executate lucrari in conditiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de cre�tere a calitatii arhitectural-
ambientale a cladirilor, cu modificarile �i completarile ulterioare; 

Art. 456, a/in. (2), lit. p cladirile detinute de cooperatiile de consum sau me�te�ugare�ti �i de societatile cooperative agricole, in conditiile elaborarii 
unor scheme de ajutor de stat/de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat; 

Art. 456, alin. (2), lit. r cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara; 
Art. 456, a/in. (2), lit. s cladirile folosite pentru desfiisurarea de activitati sportive, inclusiv cladirile care asi!!Ufa functionarea bazelor sportive; 

Scutirea de la plata impozitului/taxei pentru cladirile prevazute la lit. s) se aplica pentru toate cladirile de pe raza unitatii 
administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora. 

Scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin 
documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior �i care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 
31 martie inclusiv, cu exceptia scutirii de la lit. i) care se acorda cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul. 

Scutirile de la plata impozitului/tax.ei pe cladiri se acorda individual. 
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9.2. TABLOUL CUPRINZAND SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN (conform art 464, alin.

(2) din Legea nr. 22712015 privind Codul Fiscal cu modificarile �i completarile ulterioare)

Temeiul legal 
Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal cu Facilitatea fiscala acordata 
modificarile �i 

completarile ulterioare 
Scutiri de la plata impozitului/taxei pe teren 

Art. 464, a/in. (2), lit. a terenul aferent cliidirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicatii, cu modificarile �i completarile 
ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public; 

Art. 464, a/in. (2), lit. b terenul aferent cliidirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonant:a de urgenta a Guvemului nr. 94/2000, republicata, 
cu modificiirile �i completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public; 

Art. 464, alin.(2), lit.c terenul aferent cliidirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonant:a de urgenta a Guvemului nr. 83/1999, republicatii, pe 
durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public; 

Art. 464, a/in. (2), lit. d terenurile utilizate pentru fumizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvemamentale �i intreprinderi sociale ca 
fumizori de servicii sociale; 

Art. 464, a/in. (2), lit. e terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile f'arii scop lucrativ; 
Art. 464, a/in. (2), lit. f terenurile apartinand asociatiilor �i fundatiilor folosite exclusiv pentru activitiitile f'ara scop lucrativ; 
Art. 464, a/in. (2), lit. g terenurile afectate de calamitati naturale, pentru o perioadii de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs 

evenimentul; 
Art. 464, a/in. (2), lit. h terenurile aferente cliidirii de domiciliu �i/sau alte terenuri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor previizute la 

art. 3 alin. (1) lit. b) �i art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile �i completarile ulterioare; 
Art. 464, a/in. (2), lit. i terenurile, inclusiv zonele de protectie instituite, ocupate de cliidirile clasate ca monumente istorice, de arhitecturii sau 

arheologice, muzee ori case memoriale, altele decat cele previizute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu exceptia terenurilor care sunt 
folosite pentru activitati economice; 

Art. 464, alin.(2), lit.} terenurile aflate in proprietatea persoanelor ale ciiror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tarii ori 
constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social; 

Art. 464, alin. (2), lit. k terenurile aflate in proprietatea operatorilor economici, in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis 
avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat; 

Art. 464, alin. (2), lit. I terenurile din extravilan situate in situri arheologice inscrise in Repertoriul Arheologic National folosite pentru p�unat; 
Art. 464, a/in. (2), lit. n terenurile extravilane situate in arii naturale protejate supuse unor restrictii de utilizare; 
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Art. 464, alin. (2), lit. o terenul situat in extravilanul localitatilor, pe o perioada de 5 ani ulteriori celui in care proprietarul efectueaza intabularea in 
cartea funciara pe cheltuiala proprie 

Art. 464, a/in. (2), lit. p suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric �i protejate 
Art. 464, alin.(2), lit. q terenurile, situate in zonele de protectie ale monumentelor istorice �i in zonele protejate 
Art. 464, alin. (2), lit. r suprafetele terenurilor afectate de cercetarile arheolo�ice, pe intreaga durata a efectuarii cercetarilor 

Scutirile de la plata impozitului/taxei pe teren se acorda individual. 

Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin 

documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior �i care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 

31 martie inclusiv, cu exceptia scutirii de la lit. i) care se acorda cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul. 

9.3. TABLOUL CUPRINZAND SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE 
TRANSPORT (conform art. 469, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile 1i completarile ulterioare)

Temeiul legal 
Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal cu Facilitatea fiscala acordata 
modificarile ,$i 

completarile ulterioare 
Scutiri de la p)ata impozitului asupra mijloacelor de transport 

Art. 469, alin.(2), lit. a mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol pe baza de documente justificative ( cerere privind 
acordarea scutirii de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport, statutul entitatii din care sa reiasa ca are ca obiect de 
activitate agricultura, declaratie pe proprie raspundere cu privire la faptul ca mijlocul de transport este utilizat in domeniul 
agricol) 

Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor 

care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior �i care sunt depuse la organul fiscal, 

pana la data de 31 martie inclusiv. 

Scutirile de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport se acorda individual. 
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9.4. TABLOUL CUPRINZAND SCUTIRI DE LA PLATA TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, 
AVIZELOR �I AUTORIZATIILOR (conform art. 476, alin. (2) din Legea nr. 22712015 privind Codul Fiscal cu modificarile ti 

completarile ulterioare) 

Temeiul legal 
Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal cu Facilitatea fiscala acordata 
modi.ficarile # 

completarile ulterioare 
Scutiri de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor pentru: 

Art. 476, a/in. (2), lit. a lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt 
definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorate de 
proprietarii persoane fizice care realizeaza, integral sau partial, aceste lucrari pe cheltuiala proprie; 

Art. 476, alin.(2), lit. b lucrari destinate pastrarii integritatii fizice �i a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite in Legea nr. 
422/2001, republicata, cu modificarile ulterioare, finantate de proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor 
istorice, in concordanta cu reglementarile cuprinse in documentatiile de urbanism intocmite potrivit legii; 

Art. 476, a/in. (2), lit. c lucrari executate in conditiile Ordonantei Guvemului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al 
constructiilor existente, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare; 

Art. 476, alin. (2), lit. d lucrari executate in zone de regenerare urbana, delimitate in conditiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i 
urbanismul, cu modificarile �i completarile ulterioare, lucrari in care se des:fa�oara operatiuni de regenerare urbana 
coordonate de administratia locala, in perioada derularii operatiunilor respective. 

Scutirile de la plata taxei care se aplica monumentelor istorice, imobilelor din zonele construite protejate, din zonele de protectie 

ale monumentelor istorice �i din siturile arheologice �i industrial trebuie sa respecte avizul directiilor judetene de cultura sau, dupa 

caz, al Directiei de Cultura a Municipiului Bucure�ti. 

Cererea de acordare a scutirii la plata taxei pentru eliberarea certificatelor. avizelor si autorizatiilor prevazute mai sus se depune 

concomitent cu eliberarea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire. 

Scutirile de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor �i autorizatiilor se pot acorda in cursul anului, individual, la 

solicitarea contribuabilului, insotita de documente justificative. 
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9.5. TABLOUL CUPRINZAND SCUTmI DE LA PLATA TAXELOR SPECIALE (conform art. 485, alin. (1) din Legea

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile �i completarile ulterioare)

Temeiul legal 
Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal cu Facilitatea fiscala acordata 
modijicarile �i 

completarile ulterioare 

Scutiri de la plata taxelor speciale 
Art. 485, alin. (I), lit. a veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi; 
Art. 485, a/in.(]), lit. b persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare; 
Art. 485, alin.(1), lit. c institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii $tiintifice sau a Ministerului 

Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice; 
Art. 485, a/in. (1), lit. d fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta �i ajuta institutii de cultura 

nationala, precum si de a susfine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural; 
Art. 485, a/in.(1), lit. e organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, 

ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, 
persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii; 

Art. 485, alin. (1), lit. f persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor 
cu handicap grav sau accentuat �i ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate; 

Scutirea de la plata taxei se poate acorda in cursul anului la cererea contribuabilului. Cererea de acordare a scutirii trebuie sa fie 

insotita de documente justificative. 

Scutirile de la plata taxelor speciale se acorda individual. 
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9.6. TABLOUL CUPRINZAND SCUTIRI DE LA PLATA ALTOR TAXE LOCALE (conform art. 487 din Legea nr.

22712015 privind Codul Fiscal cu modijicarile �i completarile ulterioare)

Temeiul legal 
Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal cu Facilitatea fiscala acordata 
modijicari/e �i 

comp/etarile ulterioare 

Scutiri de la plata altor taxe locale 
Art. 487, lit. a veteranii de razboi, vaduvele de razboi $i vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi; 
Art. 487, lit. b persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare; 
Art. 487, lit. c institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei �i Cercetarii �tiintifice sau a Ministerului 

Tineretului �i Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice; 
Art. 487, lit. d fundatiile infiinta,te prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta �i ajuta institutii de cultura 

nationala, precum $i de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social $i cultural; 
Art. 487, lit. e organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, 

ingrijire sociala �i medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare $i reinseqie sociala pentru copil, familie, 
persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii; 

Scutirea de la plata taxei se poate acorda 'in cursul anului la cererea contribuabilului. Cererea de acordare a scutirii trebuie sa fie 
insotita de documente justificative. 

Scutirile de la plata altor taxe locale se acorda individual. 
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CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA 
DIRECTIA ECONOMICA 

) 

SERVICIUL IMPOZITE �I TAXE LOCALE 

TAXE SPECIALE 
- art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificiirile �i completarile ulterioare -

Anexa2 

TAXA PENTRU EMITEREA iN REGIM DE URGENT A A CERTIFICATULUI DE ATES TARE FISCALA 
PERSOANE FIZICE / PERSOANE JURIDICE 

Toti contribuabilii persoane fizice �i juridice datoreaza o taxa pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de atestare 

fiscala, dupa cum urmeaza: 

1. Pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv in aceeasi zi cu cea a depunerii cererii, in

cazul in care documentatia necesara depusii este completii �i corectii, taxa este in suma de: 31 lei - persoane fizice �i 52 lei persoane 

juridice; 

2. Pentru emiterea In regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv in termen de 48 de ore de la data depunerii

cererii, in cazul in care documentatia necesara depusa este completa �i corecta, taxa este in sumii de: 13 lei persoane fizice �i 25 lei 

persoane juridice. 

Taxa se achita anticipat, o data cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de catre 

Serviciul Impozite �i Taxe Locale - Activitatea de Impozite �i Taxe Locale pentru cre�terea calitiitii serviciului public specific prin 

achizitia de active fixe corporale �i necorporale (tehnica de calcul, mobilier, soft, etc.), materiale (birotica, consumabile, etc.), obiecte 

de inventar. 

Certificatele de atestare fiscala eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru. 
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Regulament 

privind stabilirea taxei speciale din Anexa 2, 

conform art. 484 din Legea nr. 22712015 privind Codul Fiscal cu modificarile �i completarile ulterioare 

Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice/persoanelor juridice, consiliile locale, pot 
adopta taxe speciale. 

Cuantumul taxelor speciale se stabile�te anual, iar veniturile ohtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea 
cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor publice de interes local, precum �i pentru finantarea cheltuielilor curente de 
intretinere �i functionare a acestor servicii. 

Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 30 din 
Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale cu modificarile �i completarile ulterioare. 

Prin regulamentul aprobat de autoritatile deliberative se vor stabili domeniile de activitate �i conditiile in care se pot institui 
taxele speciale, modul de organizare �i functionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective. 

Hotararile luate de autoritatile deliberative, in legatura cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice/persoanele juridice 
platitoare, vor fi afi�ate la sediul acestora �i publicate pe pagina de internet sau in presa. 

Impotriva acestor hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen de 15 zile de la afi�area sau publicarea acestora. 
Dupa expirarea acestui termen, autoritatea deliberativa care a adoptat hotararea se intrune�te �i delibereaza asupra contestatiilor 
primite. 

Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice/persoanele juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru 
care s-au instituit taxele respective. 

Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se incaseaza intr-un cont distinct, deschis in cadrul bugetului 
local, fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate. 

Taxele speciale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de infiintare, intretinere �i functionare a acestor servicii conform 
destinatiilor aprobate urmarindu-se in principal cre�terea calitatii serviciului. 

Toti contribuabilii persoanele fizice/persoanele juridice datoreaza o taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de 
atestare fiscala, dupa cum urmeaza 

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala in aceea�i zi cu cea a depunerii cererii, in cazul in care documentatia necesara 
depusa este completa �i corecta, taxa este in suma de: 31 lei - persoane fizice �i 52 lei - persoane juridice. 
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Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala in termen de 24 de ore de la data depunerii cererii, in cazul in care 

documentatia necesara depusa este completa �i corecta, taxa este in suma de: 13 lei - persoane fizice �i 25 lei - persoane juridice; 

Taxa se achita anticipat, o data cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de catre 

Serviciul Impozite �i Taxe Locale pentru cre�terea calitatii serviciului public specific prin achizitia de active fixe corporale �i 

necorporale (tehnica de calcul, mobilier), materiale ( birotica, consumabile), obiecte de inventar. 

Certificatele de atestare fiscala eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru. 
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Nr. 
crt. 

0 

1. 

2. 

3. 

CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA 
DIREC'fIA URBANISM �I INVESTITII 
COMP ARTIMENT URBANISM 

) 

TAXE LOCALE 

PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR �I AUTORIZATIILOR 

Denumirea taxei Nivel Indexare Nivel 
- an 2022- conform art. - an 2023-

491 din Legea 
227/2015 

-lei- -%- -lei-
Codul fiscal cu 
modifici'irile ii 
completi'irile 

ulterioare 
1 2 3 4 

Eliberarea certificatelor de urbanism 

Suprafata terenului pentru care se solicita 
certificatul de urbanism: 

- pana la 150 m2 7 7 

- intre 151-250 m2 8 5,1 8 

- intre 251-500 m2 11 12 

- intre 501-750 m2 13 14 

- intre 751-1.000 m2 15 16 

- peste 1.000 m2 14+0,1 lei/m
l. 

15+0,1 lei/m
t 

pentru fiecare mp ce pentru fiecare mp ce 
depase�te 1.000 mp dep�e�te 1.000 mp 

A vizare certificat de urbanism de catre Comisia de 
urbanism �i amenajarea teritoriului, de catre primar 17 5,1 18 
sau structurile de specialitate 
Eliberare autorizatie de construire pentru o cladire 0,50% din valoarea 0,50% din valoarea 
rezidentiala sau cladire-anexa la aceasta autorizata a lucrarilor de - autorizata a lucrarilor de 

constructii constructii 
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Anexa3 

Temei de drept 
Legea 22712015 

privind 
Codul fiscal, cu 
modificiirile # 

completiirile 
ulterioare 

5 

Art. 474, alin. (1) 

Art. 474, a/in. (4) 

Art. 474, alin. (5) 



) 

4. Eliberarea autorizatiei de construire pentru orice 1% 1°/c, 
alte constructii decat cele rezidentiale din valoarea autorizata a - din valoarea autorizata a Art. 474, alin. (6) 

lucrarilor de constructie, lucrarilor de constructie, 
inclusiv instalatiile inclusiv instalatiile 

aferente aferente 
5. Prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 30% 30% 

sau a autorizatiei de construire din cuantumul taxei pentru - din cuantumul taxei Art. 474, alin. (8) 
eliberarea certificatului sau pentru eliberarea 

autorizatiei initiale certificatului sau 
autorizatiei initiale 

6. Eliberare autorizatie de desfiintare totala sau 0,1% 0,1% 
paqiala a unei constructii din valoarea impozabila a din valoarea impozabila a Art. 474, alin. (9) 

constructiei stabilita pentru - construcpei stabilita 
determinarea impozitului pentru determinarea 

pe cladire impozitului pe cladire 
7. Eliberare autorizatie de foraje sau excavari necesare

studiilor de cercetare �i prospectare a terenurilor 8 lei 5,1 8 lei Art 474, alin. (10) 
pentru studii geotehnice, ridicari topografice, pentru fiecare m2 afectat pentru fiecare m2 afectat 
sondelor de gaze $i petrol $i alte exploatari

8. Eliberare autorizatie necesara pentru lucrarile de 3% 3% Legea nr. 50/91 
organizare �antier in vederea realizarii unei din valoarea autorizata a - din valoarea autorizata a 
constructii-lucrari neincluse in alta autorizatie de lucrarilor de organizare de lucrarilor de organizare Art. 474, alin. (12) 
construire $antier de $antier 

0 1 2 3 4 5 

9. Eliberare autorizatie pentru amenajare de tabere de 2% 2% Legea nr. 50/91 
corturi, casute sau rulote ori campinguri din valoarea autorizata a - din valoarea autorizata a 

lucrarilor de constructie lucrarilor de constructie Art. 474, alin. (13) 
10. Eliberarea autorizatiei de construire pentru 9 lei 9 lei 

chio�curi, containere, tonete, cabine, spatii de pentru fiecare m2 de 5,1 pentru fiecare m2 de Art. 474, alin. (14) 
expunere, corpuri $i panouri de afi�aj, firme �i suprafata ocupata de suprafata ocupata de 
reclame situate pe caile �i spatiile publice constructie constructie 
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11. 

12. 

13. 

Eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de 
racorduri �i bran�amente la retelele publice de apa, 
canalizare, gaze, termice, energie electrica, 
telefonie �I televiziune prin cablu, alta decat 
autorizatia de construire eliberata conform Legii nr. 
50/1991 
Eliberarea certificatului de nomenclatura stradala �i 
adresa 
Eliberare extrase din documentatii de urbanism: p 
Plan Urbanistic General, Plan Urbanistic de Zona 
sau Plan Urbanistic de Detaliu 

14 lei 

pentru fiecare racord 

10 lei 

33 lei 

pentru fiecare m2 sau 
fractiune de m2 de plan 

5,1 

5,1 

5,1 

15 lei 

pentru fiecare racord 

11 lei 

35 lei 

pentru fiecare m2 sau 
fractiune de m2 de plan 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor �i autorizatiilor se plate�te inainte de a se elibera documentul solicitat. 
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Art. 474, a/in. (15) 

Art. 474, alin. (16) 

Art. 486 



Nr. 
crt. 

0 

1. 

2. 

3. 

Anexa4 

TAXA. PENTRU ELIBERAREANIZAREA AUTORIZATIILOR PENTRU ANUL 2023 

Denumirea taxei Nivel taxi lndexare Nivel taxi Temei de drept 
-an 2022- conform art. 491 -an 2023- Legea 227/2015 

din Legea privind 
-lei- 227/2015 -lei Codul fiscal, cu 

-%-
modificiirile �i 

Codulfiscal cu 
modificari/e �i completiirile 

completari/e ulterioare 
ulterioare 

1 2 I 3 4 5 6 

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare 22 5,1 23 Art. 475, a/in. (1) 

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare �i viza anuala 
a acestora pentru agentii economici ce functioneaza pe raza 113 5,1 119 Art. 475, a/in. (5) 
teritoriala a municipiului Medgidia (cu excepta grupelor CAEN 
Rev.2: 561, 563, 932) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind �50 mL 445 468 

desfa�urarea activitatii de alimentatie publics. pe raza 51 m2-200 m2 892 937 Art. 475, a/in. (3) 
municipiului Medgidia (grupele CAEN 561-restaurante, 563- 101 m2-200 m2 1337 5,1 1405 
baruri �i alte activitati de servire a bauturilor �i 932-alte activitati 201 m2-500 m2 1783 1874 
recreative �i distractive), stabilita in functie de suprafata: >500 m2 2229 2343 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfa�urarea activitatii de alimentatie publica se achita integral, 
anticipat obfinerii autorizatiei de functionare. 

* tipurile de units.ti de alimentatie publica sunt urmatoarele:
1. restaurant clasic 6. berarie
2. restaurant cu specific 7. bar
3. restaurant specializat 8. fast-food
4. braserie 9. unitati tip hufet
5. pizzerie 10. unitati de tip pub �i bistro
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11. cabaret
12. unitati tip cofetarie
13. ceianarie
14. restaurante cu caracter social
15. terasa/ gradina de vara



Nr. 
crt. 

1.

2. 

Denumire impozit/taxa I Nivel 
-an 2022-

-lei- I -lei-

Taxa atestat de Producator Agricol I 46 

Taxa pentru carnetul de 
comercializare a produselor din I 55 
sectorul agricol 

TAXA. SPECIALE 
-ANUL2023-

Anexa 5 

COMP ARTIMENT AGRICOL 

lndexare 
conform 
art. 491 

din Legea 
227/2015 

-%
Codul fiscal 

cu 

modificiirile 
�i 

completiirile 
ulterioare 

5,1 

5,1 

Pro pun ere

taxa 
-an 2023-

-lei-

48 

58 

51 

Temei de drept 

(art., alin.,lege) 

Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal cu 
modificarile �i completarile ulterioare, art.484; Legea 273/2006 privind 
Finantele Publice Locale (cu completarile �i modificarile ulterioare), art. 
30 Legea nr. 145/2014 - stabilirea unor masuri de reglementare a pietei 
produselor din sectorul agricol, in vigoare de la 30.11.2014; Legea 
nr. 70/2018 privind modificarea si completarea Legii nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul 
agricol, ORDIN nr.549/4.553/2018 pentru modificarea Ordinului 
viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, si al 
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei 
publice, nr. l.846/2.408/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor 
art.5 alin.(l) din Legea nr.145/2014 stabilirea unor masuri de 
reglementare a pietei produselor din sectorul agricol; 
Legea nr.145/2014 - stabilirea unor masuri de reglementare a pietei 
produselor din sectorul agricol, in vigoare de la 30.11.2014; Legea 
nr. 70/2018 privind modificarea �i completarea Legii nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul 



3. I Trudi viz.a carnet de comercializare
a produselor din registrul agricol

4. I Tax:a inregistrare contracte de
arendii

55 

6 

5,1 

5,1 

58 

6 

Anexa 5 

agricol, ORDIN nr.549/4.553/2018 pentru modificarea Ordinului 
viceprim-ministrului, ministrul agriculturii �i dezvoltarii rurale, �i al 
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale �i administratiei 
publice, nr. l.846/2.408/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor 
art.5 alin.(l) din Legea nr.145/2014 stabilirea unor masuri de 
reglementare a pietei produselor din sectorul agricol; Legea nr. 
227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art. 484, Legea 
nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificarile �i 
completarile ulterioare1_ art.30. 
Legea nr.227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art.484; 
Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale (cu completarile �i 
modificarile ulterioare), art.30 Legea nr.145/2014 - stabilirea unor 
masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, in 
vigoare de la 30.11.2014; Legea nr.70/2018 privind modificarea �i 
completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de 
reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, ORDIN nr. 
549/4.553/2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, 
ministrul agriculturii �i dezvoltarii rurale, �i al viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltarii regionale �i administratiei publice, nr. 
l .846/2.408/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor art.5 alin.(l)
din Legea nr.145/2014 stabilirea unor masuri de reglementare a pietei
produselor din sectorul agricol_;_ __ __ _ _ _
Legea nr.215/2001 - republicata - art.38 alin.(l), lit.d, HG nr.218/2015
privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019; ORDIN
nr.289/147 /7.325/437 /1. 136/1.588/3/2017 pentru abrobarea
Normelortehnice privind modul de completare a registrului agricol
pentru perioada 2015-2019; Noul cod civil - art. 1836-1850 Legea
nr.227/2015 din 8 septernbrie 2015 privind Codul fiscal, art. 484.

Veniturile realizate din indexarea taxelor din prezenta anexii, au ca destinatie acoperirea cheltuielilor materiale �i de investitii necesare 
activitatii curente. 
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Regulament 
conform Legii nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile �i completarile ulterioare 

- art. 484, alin (3) -

► inregistrarea contractelor de arendare
Depunerea la Centrul de lnformare Cetateni a trei exemplare de contracte de arendare �i a celorlalte acte doveditoare care fac 

obiectul contractelor de arendare, verificarea datelor din contracte, inregistrarea contractelor in registrul special al contractelor de 

arendare, deschiderea rolului agricol pentru arenda �i notarea actului in registrul agricol, verificarea rolului arendatorului, transmiterea 

la semnat la Secretarul Municipiului, eliberarea a doua exemplare din contractele de arendare; 

► Eliberare adeverinta de rol agricol:
Primirea cererii pentru intocmirea adeverintei de rol agricol, verificarea datelor declarate in registrul agricol, tehnoredactarea 

adeverintei de rol agricol, transmiterea adeverintei de rol agricol la semnat la Secretarul Municipiului Medgidia �i Primar, transmiterea 

adeverintei de rol agricol la Centrul de Informatii pentru Cetateni a Primariei in vederea �tampilarii, eliberarea dispozitiei de plata 

catre solicitant �i eliberarea adeverintei de rol catre solicitant; 

► Eliberarea atestatului de producator
Primirea cererii pentru atestatul de producator, verificarea in registrul agricol a rolului agricol al solicitantului �i in teren prin 

vizitarea gospodariei �i intocmirea unui proces verbal de constatare a existentei suprafetelor de teren �i/sau a efectivelor de animale 

necesare activitatii de producator agricol, pentru care se solicita atestatul de producator, avizarea cererii la Compartimentul Agricol. 

Completarea datelor pe formularul cu regim special de atestat de producator, transmiterea atestatului Ia semnat la Primarul 

Municipiului Medgidia, �tampilarea atestatului, inregistrarea dupa verificarea existentei suprafetelor de teren �i/sau a efectivelor de 

animate necesare activitatii de producator agricol, eliberarea dispozitiei de plata catre solicitant �i eliberarea atestatului pe baza de 

semnatura; 

► Eliberarea carnetului de comercializare a produselor agricole
Primirea cererii pentru cametul de comercializare, verificarea existentei atestatului de producator �i in teren prin intocmirea 

unui proces verbal de constatare a existentei, a produselor vegetate sau animate dupa caz, pentru care se solicita cametul, avizarea 

cererii Ia Compartimentul Agricol, completarea datelor pe formularul cu regim special de carnet de comercializare, transmiterea 

carnetului la semnat la Primarul Municipiului Medgidia, �tampilarea carnetului, completarea datelor in registrul de evidenta a 
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carnetelor de comercializare a produselor agricole, eliberarea dispozitiei de plata a taxei catre solicitant �i eliberarea carnetului pe baza 

de semnatura; 

► Vizarea carnetului de comercializare a produselor agricole

Primirea cererii pentru viza, verificarea existentei atestatului de producator, a rolului agricol al solicitantului, vizitarea 

gospodariei in teren prin intocmirea unui proces verbal de constatare a existentei produselor vegetale sau animale dupa caz, pentru 

care se solicita avizarea cametului, estimarea cantitatilor destinate vanzarii �i consemnarea lor in procesul verbal, completarea datelor 

pe formularul cu regim special de carnet de comercializare, transmiterea carnetului la semnat la Primarul Municipiului Medgidia, 

�tampilarea carnetului, completarea datelor in registrul de evidenta a carnetelor de comercializare a produselor agricole, eliberarea 

dispozitiei de plata a taxei catre solicitant �i eliberarea carnetului avizat pe anul in curs pe baza de semnatura. 
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Nr. 

crt. 

0 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR 

❖ COMP ARTIMENT STARE CIVILA
Denumirea taxei 

1 

TAXE SPECIALE 
- ANUL2023-

Taxa eliberare extrase multilingve de stare civila, duplicate certificate de stare 
civila, duplicat certificat divort 
Taxa eliberare Sesizare pentru Deschiderea Procedurii Succesorale 
Taxa eliberare extrase multilingve de stare civila, duplicate certificate de stare 
civila, duplicat certificat divort, adeverinta de inregistrare a unui act sau fapt de 
stare civila privind ceta�enii romani cu domiciliul in strainatate 
Taxa eliberare adeverin� inregistarare act sau fapta de stare civila 
Taxa eliberare certificate de stare civila in urma inscrierii schimbarii numelui de 
familiei �i/sau a prenumelui de pe cale administrativa, in urma schimbarii sexului 
sau in urma inscrierii mentiunii de schimbare a numelui de familie �i/sau a
prenumelui produsa in strainatate 
Taxa eliberare certificat de stare civila in urma reconstituirii, intocmirii ulterioare 
sau transcrierii certificatului/extrasului de stare civila eliberat de autoritati straine 
in registrele de stare civila romane 
Taxa divort 

Nivel taxi 
-an 2023-

-lei

2 

40 

30 

100 

50 

100 

100 

500 

Anexa 6 

Indexare Pro pun ere 
conform art. nivel taxa 
491 din Legea -an 2023-

227/2015 
-%-

-lei -
Coduljisca/ cu 
modificarile �i 
completiirile 
ulterioare 

3 4 

5,1 42 

5,1 32 

5,1 105 

5,1 53 

5,1 105 

5,1 105 

5,1 526 

NOTA: Nivelul aferent anului 2023 rezultat din indexare este rotunjit in minus, in sensu/ cafracfiunile sub 0,5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depafefte 0,5/ei se intrege�te p1'in adaos 

55 

Temei de drept 

5 

Legea 27312006 
privind Finan(ele 
pub/ice locale, cu 

modificarile �i 
comp/eta.rile 
ulterioare 

art. 30 

Legea 227/2015 
privind 

Codul fiscal, cu 
modificarile �i 
comp/eta.rile 

ulterioare 



CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA Anexa 6 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR 

❖ COMPARTIMENT EVIDENTA PERSOANELOR

Nr. Denumirea taxei Nivel taxi lndexare Propunere Temei de drept 
crt. -an 2023- conform art. nivel taxa 

491 din -an 2023-
-lei Legea 

227/2015 
-lei-

-%-

Codulfiscal 
cu 

modificarile �i 
completarile 
ulterioare 

0 I 2 3 4 5 

1. Contravaloare carte de identitate provizorie 1 5,1 1 Legea 273/2006 

2. Taxa furnizare date cu caracter personal 1 leu/pers. 5,1 1 privind Finanfele 

3. Tax.a contravaloare carte de identitate 7 5,1 7 
pub/ice locale, cu 

modificarile �i 
4. Taxa eliberare adeverint:a inregistarare act sau fapta de stare civila 50 5,1 53 completarile ulterioare 

art. 30 

Legea 227/2015 
privind 

Codulfiscal, cu 
modificarile �i 

completarile ulterioare 
NOTA: Nivelul aferenl anului 2023 rezultal din indexare este rotunjil in minus, in sensu/ cafracJiunile sub 0,5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depiifefte 0,5lei se 1ntrege-,te prin adaos 
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) 

CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR 

REGULAMENT 

TAXE SPECIALE PENTRU PRESTARI DE SERVICII EFECTUATE DE CATRE 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A POPULATIEI MEDGIDIA 
, , 

Anexa 6 

Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice/persoanelor juridice, consiliiJe locale, pot 
adopta taxe speciale. 

Cuantumul taxelor speciale se stabile�te anual, iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea 
cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor publice de interes local, precum �i pentru finantarea cheltuielilor curente de 
intreµnere �i functionare a acestor servicii. 

Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 30 din 
Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale cu modificarile �i completarile ulterioare. 

in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Populatiei Medgidia, infiintat prin Hotararea Consiliului Local 
Medgidia nr. 9/25.01.2005, sunt percepute taxe speciale, dupa cum urmeaza: 

- Taxa eliberare extrase multilingve de stare civila, duplicate certificate de stare civila, duplicat certificat divort

- Taxa eliberare Sesizare pentru Deschiderea Procedurii Succesorale
- Taxa eliberare extrase multilingve de stare civila, duplicate certificate de stare civila, duplicat certificat divort, adeverinta de

inregistrare a unui act sau fapt de stare civila privind cetatenii romani cu domiciliul in strainatate

- Taxa eliberare adeverinta inregistarare act sau fapta de stare civila
- Taxa eliberare certificate de stare civila in urma inscrierii schimbarii numelui de familiei �i/sau a prenumelui de pe cale

administrativa, in urma schimbarii sexului sau in urma inscrierii mentiunii de schimbare a numelui de familie �i/sau a
prenumelui produsa in strainatate 

- Taxa eliberare certificat de stare civila in urma reconstituirii, intocmirii ulterioare sau transcrierii certificatului/extrasului de
stare civila eliberat de autoritati straine in registrele de stare civila romane

- Taxa divort
- Contravaloare carte de identitate provizorie
- Taxa furnizare date cu caracter personal
- Taxa contravaloare carte de identitate
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CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA Anexa 6 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDEN'fA A PERSOANELOR 

- Taxa eliberare adeverinta inregistarare act sau fapta de stare civila

Aceste taxe se achita la casieria deschisa la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Medgidia, 

situat in mun. Medgidia, str. Republicii, nr. 60 B, jud. Constanta. 

Contraven/ii la regimul actelor de stare civilii sunt fapte precum nedeclararea na�terii sau decesului in termenul legal, 

omiterea declararii unor date referitoare la starea civila a persoanelor sau declararea inexacta, pierderea sau deteriorarea 

certifucatelor de stare civila, inhumarea sau incinerarea cadavrului fora prezentarea certi.ficatului de deces, etc. prevazute in cadrul 

art. 63, alin. (1) din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila, cu modificarile �i completarile ulterioare �i se sanctioneaza cu 

amenda de la 100 la 500 lei, in conformitate cu dispozitiile art. 63, alin. (2) din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila, cu 

modificarile �i completarile ulterioare. 

Constatarea acestor contraventii se face de catre functionarii publici carora le-au fost delegate atributii de constatare a 

contraventiilor pe linie de stare civila. 

Contraven/ii pe linie de evidenfii a persoanelor sunt prevazute prin art. 43 din 0. U G. nr. 9712005 privind evidenfa, 

domiciliul, re§edinfa §i actele de identitate ale cetafenilor romani, cu modi.ficiirile �i completiirile ulterioare �i se sanctioneaza cu 

amenda de la 25 lei la 150 lei. 

Constatarea acestor contraventii se face de catre functionarii publici carora le-au fost delegate atributii de constatare a 

contraventiilor pe linie de evidenta a persoanelor. 

Contraventii pe linie de evidenta a persoanelor sunt prevazute, de asemenea �i prin art. 103 din HG. nr. 295/2021 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitarii a dispozifiilor Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr. 97/2005 privind 

evidenfa, domiciliul, re�edinfa �i actele de identitate ale cetafenilor romani, precum �i pentru stabilirea formei # confinutului actelor 

de identitate, ale dovezii de re§edinta §i ale cartii de imobil §i se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 2000 lei. Constatarea acestora 

se face de catre personalul DGEP Constanta sau DEPABD Bucure�ti. 
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Anexa 7

TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE 

REGULAMENT 
PRIVIND INSTITUIREA, DETERMINAREA CUANTUMULUI, INCASAREA �I ADMINISTRAREA 

TAXEI DE DE�EURI CU DESTINATIA SPECIALA DE SALUBRIZARE PENTRU 
UTILIZATORI / PROPRIET ARI IMO BILE/ PERSOANE FIZICE DIN GOSPODARII INDIVIDUALE 

1. DISPOZITII GENERALE

Pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Medgidia se instituie taxa de de�euri cu destinatia speciala de salubrizare 

pentru utilizatori/proprietari imobile/persoane fizice din gospodarii individuale, incepand cu data de 01.01.2023. 

Prezentul Regulament are ca obiect metodologia de instituire, stabilire cuantum, incasare �i administrare a taxei de de�euri cu 

destinatia speciala de salubrizare, instituita ca taxa speciala in temeiul art. 484, alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificarile �i completarile ulterioare �i ale Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 republicata, cu 

modificarile �i completarile ulterioare, fiind fundamentata pe necesitatea asigurarii finantarii prestatiilor efectuate pentru salubrizarea 

municipiului, de care beneficiaza intreaga comunitate locala �i individual utilizatorii/proprietarii imobilelor/persoanele fizice din 

gospodarii individuale, de la data de 01.01.2023. 

Utilizatorii beneficiaza de serviciul de colectare separata, pe tipuri de fractii: fractie umeda (de�euri menajere) �i fractie uscata 

(de�euri reciclabile de tip: hartie, metal, plastic �i sticla �i de�euri bodegradabile verzi) din de�eurile municipale, transportul separat al 

de�eurilor municipale, provenind din gospodariile populatiei, inclusiv al fractiilor colectate separat, precum �i gestionarea acestora 

(transfer, sortare, tratare, depozitare finala reziduuri post sortare/tratare). 

Activitatile enumerate mai sus se realizeaza cu frecventele de colectare prevazute in programele de colectare separata a 

de�eurilor menajere generate de utilizatori, aprobate de autoritatile administratiei publice locale a�a cum au fost mentionate in 

Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Medgidia. 
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Persoanele fizice care domiciliaza pe raza municipiului Medgidia au, in calitatea lor de utilizatori ai serviciului de salubrizare, 

urmatoarele obligatii: 

► sa depuna declaratii de impunere/rectificative conform prezentului Regulament �i sa achite obligatiile de plata, stabilite

prin actele administrative emise de autoritatile administratiei publice locale constituite la nivelul municipiului

Medgidia.

► sa asigure precolectarea separata (colectare selectiva in doua fractii: umeda �i uscata), 'in recipientele asigurate de

operatorul serviciului, distinct inscriptionate �i amplasate in spatii special amenajate, a de�eurilor pe care le-au generat

in propria gospodarie, inclusiv ca urmare a activitatilor lucrative pe care le des:f'�oara., astfel:

- sa depuna fracfia umeda (de$euri menajere) $i fracfia uscata (de$eurile reciclabile de tip hartie, metal, plastic $i sticlii $i

de$euri biodegradabile verzi) in saci sau recipienfi (pubele/containere), dupa caz, personalizafilinscripfionafi distinct; 

- sa predea de$eurile direct operatorului de salubrizare autorizat pentru prestarea activitafii de colectare de$euri municipale de

pe raza UAT Medgidia, conform programului stabilit/comunicat utilizatorului beneficiar. 

► sa asigure accesul utilajelor de colectare a de�eurilor la punctele de colectare;

► sa nu sustraga fractiile reciclabile din de�eurile municipale (metal, sticla, hartie, plastic) in scopul valorificarii/predarii

unor alte persoane fizice sau juridice neautorizate.

► alte obligatii prevazute in Legea nr. 101/2066, cu modificarile �i completarile ulterioare, Legea nr. 51/2006 cu

modificarile �i completarile ulterioare, care fac referire la serviciul de salubrizare, Ordonanta de Urgenta a Guvemului

nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificarile �i completarile ulterioare, Legea nr.211/2011, privind

regimul de�eurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor �i a de�eurilor de ambalaje �i

a celorlalte acte normative in vigoare privind managementul de�eurilor.

Taxa de de�euri cu destinatie speciala de salubrizare este datorata de catre utilizatorii serviciului public - persoane fizice, 

proprietari ai imobilelor situate pe raza municipiului Medgidia, iar in cazul imobilelor proprietate de stat sau a unitatii administrativ

teritoriale, beneficiarul serviciului este chiria�ul/concesionarul/locatorul/administratorul etc. 

Piinii la data instituirii taxei de de�euri pentru utilizatorii non casnici - persoane juridice, cu excepfia asociafiilor de 

proprietari care ifi desfii1oarii activitatea permanent sau temporar pe teritoriul administrativ-teritorial al Municipiului Medgidia, 

ace�tia trebuie sii aibii I sii incheie contracte exclusiv cu operatorul de salubrizare autorizat pentru 

colectarealtransportu/lsortarealtratarealneutralizarea/depozitarea finalii a de1eurilor similare pe care le produc fi sii achite tarifele 

stabilite in condifiile legii, inclusiv contribufia pentru economia circularii. 
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Nr. 

crt. 

I. 

2. REGULI PRIVIND INSTITUIREA TAXEI DE DE�EURI CU DESTINATIA SPECIAL.A DE SALUBRIZARE

Taxa de de�euri cu destinatia speciala de salubrizare instituita prin prezentul Regulament este datorata doar de catre 
utilizatori/proprietari imobile/persoane fizice din gospodarii individuale pe raza Municipiului Medgidia. 

Cuantumul taxei de de�euri cu destinatia speciala de salubrizare este stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului 
Medgidia, conform legislatiei in vigoare. 

Denumire taxi Nivel taxa lndexare conform Nivel taxi Temei de drept 
art. 491 din Legea -Legea 227/2015-

-an 2022- 227/2015 -an 2023- Codul fiscal cu
Codulfiscal cu modificiirile $i 
modificarile �i completiirile 

lei/persoana/luna 
completarile ulterioare 

lei/persoanalluna ulterioare 
-%-

Taxa speciala de salubizare pentru 
utilizatori/proprietari imobile/persoane fizice din 10,00 5,6 11,00 Art. 484, alin. (1) 
gospodarii individuale 

afi '] fru-, ,gtlj 

ce depaieile 0,5/ei se inh·ege�te la leu prin adaos) 

Pentru luarea in evidenta �i calcularea taxei de de�euri cu destinatie speciala de salubrizare, persoanele fizice care detin in 
proprietate locuinte in Municpiul Medgidia, precum �i chiria�ii/concesionarii/administratorii etc. din locuintele proprietate de 
stat/UAT, au obligatia depunerii "Declarafiei de impunere ", data pe propria raspundere, sub incidenta raspunderii penale privind 
falsul in declaratii, privind numarul persoanelor care locuiesc la adresa declarata. in cazuri justificate, declaratia poate fi depusa �i de 
catre alt membru major al familiei titularului dreptului de proprietate. 

Obligatia proprietarilor de imobile cu destinatia de locuinta, de pe teritoriul administrativ al Municipiului Medgidia privind 
depunerea declaratiei pentru stabilirea cuantumului taxei de de�euri cu destinatia speciala de salubrizare se mentine indiferent de 
domiciliul sau re�edinta acestora, in alte unitati administrativ-teritoriale sau in afara Romaniei. Declaratia se depune pentru fiecare 
unitate locativa detinuta, fie ca este inchiriata altor persoane fizice sau ocupata de persoane luate in spatiu/tolerate la proprietar etc. 
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Contribuabilii au obligatia de a depune Declarafia de impunere �i Declarafia recti.ficativa, dupa caz, in cadrul Serviciului 
Impozite �i Taxe Locale, Compartiment Registratura �i Consiliere Contribuabili, in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricarei 
modificari in ceea ce priveste numarul de persoane care locuiesc in imobil. 

Declaratie se va face pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii. 
in vederea urmaririi corectitudinii declararii numarului de persoane cu domiciliul �i/sau viza de re�edinta �i/sau care locuiesc 

fara forme legale, in fiecare imobil (apartament, spatiu), asociatiile de proprietari (de locatari) au obligatia sa fumizeze, ori de cate ori 
este nevoie, informatiile necesare legate de cele mentionate mai sus. 

Cetatenii care lipsesc temporar din imobil, eel putin 30 de zile consecutive dintr-un an calendaristic, pot declara pe propria 
raspundere acest fapt, solicitand in scris scoaterea de la plata pentru perioada respectiva. 

In vederea recalcularii taxei de de�euri cu destinatia speciala de salubrizare, persoana interesata va depune o cerere la care va 
anexa documente justificative care atesta modificarea in cauza. 

in acest caz, scaderea de la plata taxei se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se face dovada ca nu a 
mai locuit pe raza Municipiului Medgidia. 

lmpunerea la plata taxei de deseuri cu destinatia speciala de salubrizare se face incepand cu data de intai a lunii umatoare celei 
care este mentionata in declaratie. pentru persoanele nou incluse sau tn cazul modificarilor survenite cu privire la detinatorii 
imobilelor. 

in caz de deces. scaderea taxei de deseuri cu destinatia speciala de salubrizare, se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare 
aparitiei acestei situatii si necesita anexarea in copie a certificatului de deces. 

Taxa de de�euri cu destinatia speciala de salubrizare se plate�te in doua rate, respectiv: 
► rata I , pana la data de 31 martie, inclusiv;
► rata II, pana la data de 30 septembrie, inclusiv;

Contribuabili pot efectua fractionat plata taxei de de�euri cu destinatia speciala de salubrizare, fiira a depa�i termenele mai sus 
stabilite. 

*In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelunge�te pana in ziua lucratoare imediat
urmatoare. 
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Pentru neplata taxei de de�euri cu destinatia speciala de salubrizare la tennenele scadente, se datoreaza dupa aceste tennene 
majorari de intarziere in cuantum de 1 %, calculate pentru fiecare luna sau fractie de luna, incepand cu ziua imediat unnatoare 
termenului de scadenta �i pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

Depunerea declaratiei de impunere neconforma cu realitatea, nedepunerea sau depunerea acesteia peste termen, constituie 
contraventie �i se sanctioneaza cu amenda, conform art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile �i 
completarile ulterioare. 

Contraventiilor prevazute mai sus Ii se aplica dispoziµile Ordonantei Guvemului nr. 2/2001, privind regimul juridic al 
contraventiilor, aprobata cu modificari �i completari prin Legea 180/2002, cu modificarile �i completarile ulterioare, aplicandu-se in 
mod corespunzator, inclusiv posibilitatea achitiirii pe loc sau in termenul stabilit de lege, de la data incheierii procesului verbal, ori 
dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii stabilite sau avertisment f'ara amenda, dupa caz. 

Responsabilitatea incasarii taxei de de�euri cu destinatia speciala de salubrizare, a controlului, a constatarii contraventiilor �i a 
aplicarii sanctiunilor revine Serviciului de lmpozite �i Taxe Locale al Municipiului Medgidia. 

3. FACILITA'fl PRIVIND PLATA TAXEI SPECIALE DE DE�EURI CU DESTINA'flA DE SALUBRIZARE

Beneficiaza de scutire la plata taxei speciale de de�euri cu destinafia de salubrizare urmatoarele persoane fizice: 
� veteranii de riizboi, viiduvele de riizboi �i viiduvele nereciisiitorite ale veteranilor de riizboi; 
-. persoanele fizice prevazute la art. 1 din Ordonan{a Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din 
motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile �i completarile ulterioare. in 
acest sens, beneficiaza dupa cum umeaza: 
a) persoana care a fost deportatii in ghetouri �; lagiire de concentrare din striiiniitate
b) persoana care a fost privatii de lihertate in locuri de deten/ie sau in lagare de concentrare;
c) persoana care a fost refugiatii, expulzatii sau striimutata in altii localitate,·
d) persoana care a facut parte din deta1amentele de muncii for/atii;
e) persoana care a fost supravieJuitoare a trenului morJii;
.I) persoana care este so/ul sau so/ia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau in urma masacrelor

indreptate impotriva popula/iei minoritare, daca ulterior nu s-a recasiitorit; 
g) persoana care a f ost evacuatii din locuin/a pe care o define a.
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4, Persoanele prevazute la art. 1 �i 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat cu modificarile �i completarile 
ulterioare, dupa cum urmeaza: 

a) persoana care a executat o pedeapsa privativii de libertate in baza unei hotiirari judecatore1ti riimase definitiva

sau a fost lipsita de libertate in baza unui mandat de arestare preventiva pentru infrac/iuni politice;

b) persoana care a fost privata de libertate in locuri de de/inere in baza unor masuri administrative sau pentru

cercetari de catre organele de represiune;

c) persoana care a Jost internata in spitale de psihiatrie;

d) persoana care a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

e) persoana care a f ost stramutatii intr-o alt ii localitate;

f) persoana care a Jost deportatii in striiiniitate dupii 23 august 1944;

g) persoana care a Jost constituitii ln prizonier de ciitre partea sovieticii dupii data de 23 august 1944 ori, fiind

constituitii ca atare, inainte de aceastii data, a Jost reJinutii ln captivitate dupii incheierea armisti/iului, indiferent

de locul reJinerii.

h) So/ul/SoJia celui decedat in luptele cu organele de represiune comunistii, in rascoale Jiiriine§ti ori decedat, din

categoria celor disparuJi sau exterminaJi in timpul deten/iei, internafi abuziv in spitale de psihiatrie, deporta/i,

prizonieri sau ciirora Ii s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacii ulterior nu s-a recasatorit.

i) soJul (soJia) celui decedat dupa ie§irea din inchisoare, din spitalul de psihiatrie, dupii intoarcerea din

striimutare, din deportare, din prizonierat sau dupa incetarea miisurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, daca

ulterior nu s-a recasiitorit.

j) so/ul (soJia) celui decedat in condiJiile prevazute la alineatele precedente §i care, din motive de supravieJuire, a

f ost nevoit (nevoita) sii divor/eze de eel inchis, intern at abuziv in spit ale de psihiatrie, deportat, prizonier,

stramutat sau caruia i s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacii nu s-a reciisatorit Ii daca poate face dovada ca a

convie/uit cu victima pana la decesul acesteia.

k) persoana care are calitatea de luptiitor in rezistenfa anticomunistii, precum fi cea din rezistenfa armata care a

participat la acfiuni de impotrivire cu arma, a f ost refinutii ln captivitate dupa incheierea armistifiului
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"" Persoanele cu handicap grav sau accentuat ti persoanele incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv 
reprezentanfii legali, pe perioada in care au in tngrijire, supraveghere ti tntrefinere persoane cu handicap grav 
sau accentuat �i persoane le incadrate tn gradul I de invaliditate; 

Facilitatile fiscale se acorda utilizatorilor acestora incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost depusa 
cererea, insotita de documentele justificative prin care se atesta situatia respectiva. 

Taxa de de�euri cu destinatia speciala de salubrizare datorata de utilizatori/proprietari imobile/persoane fizice din 
gospodarii individuate din Municipiul Medgidia se utilizeaza exclusiv pentru asigurarea finantarii serviciilor de colectare a de�eurilor 
menajere colectate de la populatie. 

incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului Regulament, orice prevedere contrara, cuprinsa in acte administrative 
adoptate anterior de catre Consiliul Local al Municpiului Medgidia i�i inceteaza aplicabilitatea. 
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Nr. 
crt. 
I. 

2. 

3. 

4. 

T AXE LOCALE SPECIALE PENTRU ANUL 2023 

-ART. 484 DIN LEGEA NR. 227/2015, PRIVIND CODUL FISCAL,

CU MODIFICARILE $1 COMPLETARILE ULTERIOARE -

Denumire taxa Nivel taxa Nivel Nivel taxi 
-an 2022- crestere - an 2023-

Copie xerox documente arhivistice 
(Autorizatii de Construire - documente anexa, Acte 
de proprietate, Hotarari ale Consiliului Local - 2 lei / pagina A4 - 2 lei/ pagina A4 
documentatie anexa, Decizii, Dispozitii emise de 
Primarul Municipiului Medgidia, Chitante, Petitii, 
Roluri Agricole,etc) 
Eliberare documente legalizate "conform cu 20 lei I exemplar - 20 lei / exemplar 
originalul" 
Eliberari planuri de situatii, plan�e de reglementari 6 lei I pagina A3 - 6 lei I pagina A3 

urbanistice etc. 
Taxa privind cheltuieli de executare silita 10 lei /dosar 50% 15 lei/ dosar 
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Temei de drept 

Art. 484-
Legea 227/2015 

privind 
Codul fiscal, cu 
modificiirile # 

completiirile ulterioare 
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Anexa 9 

REGULAMENT 
PRMND CRITERIILE �I PROCEDURILE DE ACORDARE A SCUTIRILOR �I REDUCERILOR 

PENTRU PERSOANELE FIZICE ALE CAROR VENITURI LUNARE SUNT MAI 
MICI DECAT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA., ORI CONSTAU iN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZATIA DE 

�OMAJ/AJUTOR SOCIAL SAU iN CAZUL UNEI CALAMITATI NATURALE 

in temeiul Legii nr. 227 privind Codul fiscal, cu modificarile �i completarile ulterioare - art.456, alin.(2), lit.i) �i k) �i art. 464, 
alin. (2), lit. g) �i j), se instituie prezentul regulament privind aprobarea criteriilor �i procedurilor de acordare a scutirilor/reducerilor de 
la plata impozitului pe cladiri �i a impozitului pe teren. 

A.I. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILORIREDUCERILOR PENTRU PERSOANELE FIZICE ALE
CAROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MIC/ DECAT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA, ORI CONSTAU iN 
EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZATIE DE $OMAJIAJUTOR SOCIAL 

A.1.l CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLAD/REA FOLOSITA CA
DOMICILIU SI A IMPOZITULUI PE TEREN, AFLATE iN PROPRIETATEA SAU COPROPRIETATEA PERSOANELOR
FIZICE CARE NU AU NICI UN VENIT SAU CONSTAU iN EXCLUSJVITATE DIN AJUTOR SOCIAL SAU INDEMNIZATIE
DE$OMAJ

✓ Contribuabilul sa nu realizeze niciun venit sau veniturile sale sa provina in exclusivitate din ajutor social sau indemnizatie de
�omaj;

✓ Contribuabilul sa nu detina in proprietate o alta cladire in afara celei de domiciliu;
✓ Contribuabilul sa nu detina in proprietate alte terenuri in afara celui aferent cladirii de domiciliu;
✓ Contribuabilul sa nu figureze cu de bite restante catre bugetul local;

Scutirea de la plata impozitului pe cladiri �i teren se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanei care detine
documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior �i care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 
31 martie inclusiv, conform art. 48i din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile �i completarile ulterioare. 
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A.1.2. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA REDUCERILOR CU 50% DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLAD/RE $1 A
IMPOZITULUI PE TEREN, AFLATE iN PROPRIETATEA SAU COPROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE ALE CAROB
VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECAT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA

✓Totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acela�i domiciliu cu contribuabilul) sa fie mai mici sau
egale cu salariul minim brut pe tarii, valabil in anul pentru care se face solicitarea. Prin familie, in sensul prezentei, se intelege
sotul, sotia �i copii lor necasatoriti; 

✓ Contribuabilul sa nu deµna in proprietate o alta cladire in afara celei de domiciliu;
✓ Contribuabilul sa nu detina in proprietate alte terenuri in afara celui aferent cladirii de domiciliu;
✓Suprafata utila a locuintei in functie de numarul de persoane, cum este reglementata in Legea nr.114/1996 privind legea

locuintei, sa nu depa�easca suprafata din tabelul de mai jos:
Nr. Numar persoane per familie Suprafata utila 
crt. 

1. 1 persoana 37m" 
2. 2 persoane 52m' 
3. 3 persoane 66m.:

4. 4 persoane 74m-
5. 5 persoane 87m..:

6. 6 persoane 93m" 
7. 7 persoane 107m2

8. 8 persoane 110ml

Scutirea de la plata impozitului pe cladiri �i teren se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanei care detine 
documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior �i care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 
31 martie inclusiv, conform art .48i din Legea nr . 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile �i completarile ulterioare. 
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A.2. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLAD/RI $1 A IMPOZITULUI
PE TEREN fN CAZUL UNOR CALAMITAfl NATURALE, CONFORM ART.456, ALIN. (2), LIT.i) $1 ART. 464, ALIN.(2),
LIT.g) DIN LEGEA NR. 227/2015 PR/VIND CODUL FISCAL CU MODIFICARILE $1 COMPLETARILE ULTERIOARE

✓ Calamitatile sa fie recunoscute de entitatile in drept.

B.l. PROCEDURA DE ACORDAREA SCUTIRILORIREDUCERILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLAD/RI $1 A
IMPOZITULUI PE TEREN, PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU NICI UN VENITIALE CAROR VEN/TURI LUNARE
SUNT MAI MIC/ DECAT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA SAU CONSTAU iN EXCLUSIVITATE DIN AJUTOR
SOCIAVINDEMNIZATIE DE $OMAJ

Constituirea dosarului 

Dosarul pentru acordarea facilitatii trebuie sa contina: 

✓ Cererea prin care se solicita scutirea/reducerea de la plata impozitului pe cladire �i a impozitului pe terenul aferent cladirii,

intocmita de catre proprietar �i numai pentru locuinta de domiciliu �i pentru terenul aferent acesteia;

✓Documente justificative care sa ateste ca adresa imobilului pentru care se acorda scutirea/reducerea corespunde cu adresa de

domiciliu a solicitantului (copii de pe actele de identitate pentru toti membrii familiei care au acela�i domiciliu);

✓ Copie a documentelor care atesta dreptul de proprietate, respectiv contract de vinzare - cumparare, contract de donatie, certificat

de mo�tenitor,etc.

✓Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu detine alte proprietati;

✓Dovada veniturilor lunare pentru toti membrii familiei (adeverinta de salariu, cupon de pensie, carnet de �omaj, pensie de

asistenta sociala, alocatie pentru copii);

✓Declaratie pe propria raspundere ca nu are alte venituri (venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei

bunurilor, venituri din investitii, venituri din activitati agricole, venituri din premii �i jocuri de noroc, venituri din dividende �i

din alte surse); 

✓Dovada privind bursele pentru elevi, studenti eliberata de institutia de invatamint unde frecventeaza cursurile;

✓Dovada privind veniturile solicitantului eliberata de catre Serviciul Fiscal Municipal Medgidia.
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Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului in care s-a 
produs evenimentul, conform art.456, alin.(2), lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile �i completarile 
ulterioare; 

Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica pe o perioada de 5 ani, cu data de 1 ianuarie a anului in care s-a produs 
evenimentul, conform art.464, alin.(2), lit. g) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile �i completarile ulterioare. 

Scutirea se acorda pe baza cererii; 
Termenul de depunere a cererii este de maxim 30 zile de la data emiterii procesului verbal. 

DISPOZITII GENERALE 

Solicitantul care beneficiaza de scutire/reducere la plata impozitului pe cladiri �i teren are obligatia ca, ulterior acordarii 
scutirii/reducerii, sii aduca la cuno�tinta organului fiscal orice modificari intervenite fat-a de situatia existenta la data acordarii 
scutirii/reducerii. 

in�tiintarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricaror modificari ale situatiei existente la data 
acordarii scutirii/reducerii. Scutirea/reducerea va inceta cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care au intervenit modificarile. 

Neanuntarea modificarilor intervenite conduce la ridicarea scutirii/reducerii incepand cu data de 1 ianuarie a anului in care au 
intervenit modificarile. 

Organul fiscal informeaza Consiliul Local cu privire la contribuabilii/cliidirile �i terenurile pentru care a incetat dreptul la 
scutire/reducere avand in vedere documentele depuse de solicitant �i modificarile intervenite fata de situatia existenta la data acordarii 
scutirii. 

*NOTA:

Criteriile �i condifiile cuprinse in proceduri vor ft indeplinite cumulativ. 
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Anexa 10 

REGULAMENT 

PRIVIND CRITERIILE �I PROCEDURILE DE ACORDARE A SCUTIRILOR �I REDUCERILOR DE LA PLATA 
IMPOZITULUI/fAXEI PE CLADIRI, CONFORM PREVEDERILOR ART. 456 ALIN. (2), LIT.M) �I N) 

DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL CU MODIFICARILE �I COMPLETARILE ULTERIOARE, IN 

CONDITIILE PREVAZUTE iN ORDONANTA DE URGENT A A GUVERNULUI NR. 18/2009 PRIVIND 
CRE�TEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE, APROBATA CU 

MODIFICARI �I COMPLETARI PRIN LEGEA NR.158/2011 CU MODIFICARILE �I COMPLETARILE ULTERIOARE 
SI IN LEGEA NR.153/2011 PRIVIND MASURI DE CRE�TERE A CALITATII ARIIlTECTURAL-AMBIENTALE A 

CLADIRILOR, CU MODIFICARILE �I COMPLET ARILE UL TERI OARE 

in temeiul Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare se instituie prezentul regulament 
privind aprobarea criteriilor si procedurilor de acordare a scutirilor si reducerilor de la plata impozitului/taxei pe cladiri. 

A. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILORIREDUCERILOR

A.I. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR SI REDUCER/LOR DE LA PLATA IMPOZITULUIITAXEI PE

CLAD/RI DIN BLOCURILE DE LOCUINTE SI A IMOBILELOR CU DESTINATIADE LOCUINTA LA CARE AU FOST
' ' '

EFECTUATE LUCRARI DE INTERVENTIE PE CHELTUIALA PROPRIE

a) Scutirile la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda pentru cladirile reabilitate din punct de vedere energetic, conform
certificatului de performanta energetica A,B,C,D. 

Perioadele de scutire de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda in functie de clasa de performanta energetica, astfel: 
► pentru cladirile incadrate in clasa de perforrnanta D, pe o perioada de 3 ani;
► pentru cladirile incadrate in clasa de perforrnanta C, pe o perioada de 4 ani;
► pentru cladirile incadrate in clasa de perforrnanta B, pe o perioada de 5 ani;
► pentru cladirile incadrate in clasa de perforrnanta A, pe o perioada de 6 ani;
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b) Reducerile la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda in procent de 50% pentru cladirile reabilitate din punct de vedere

energetic, conform certificatului de performanta energetica la clasele de performanta energetica E,F,G. 

Perioadele de acordare a reducerilor de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda in functie de clasa de performanta 

energetica, astfel: 

► pentru cladirile incadrate in clasa de performanta G, pe o perioada de 3 ani;

► pentru cladirile incadrate in clasa de performanta F, pe o perioada de 4 ani;

► pentru cladirile incadrate in clasa de performanta E, pe o perioada de 5 ani;

Scutirea/reducerea de la plata impozitului/taxei pe cladiri se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanei 

care detine documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior �i care sunt depuse la organul fiscal, 

pana la data de 31 martie inclusiv, conform art. 48? 1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare, pentru cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cresterea performantei 

energetice, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit 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, astfel cum este prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 18/2009 privind cre�terea performantei energetice a 

blocurilor de locuinte, aprobata, cu modificari �i completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Contribuabilul prezinta documentele de doblindire a imobilului in cauza din care sa rezulte destinatia de locuinta a acestuia 

(contract de vanzare-cumparare, autorizatie de construire. etc.): 

Contribuabilul prezinta procesul verbal de recep(ie la terminarea lucrarilor, fntocmit fn conditiile legii, prin care se constata 

realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performan{a energetica sau, dupa caz, 

in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in Ordonan{a de urgen(a a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea 

performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata, cu modi[icari si completari prin Legea nr. 158/2011. 

Contribuabilul prezinta certificatul de performan(a energetica sau orice alt document legal emis in baza auditului energetic 

din care sa rezulte clasa de performanta energetica la care se incadreaza imobilul dupa efectuarea /ucrarilor de reabilitare: 

Contribuabilul nu figureaza cu debite restante catre bugetul local: 
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• Constituie lucrari de interventie, acele lucrari a�a cum au fost stabilite de art.4 din OUG nr.18/2009 astfel: izolarea

termica a peretilor exteriori, inlocuirea ferestrelor �i a u�ilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de 

locuinte, cu tamplarie performantli energetic, inchiderea balcoanelor/logiilor cu tamplarie performanta energetic, termo-hidroizolarea 

terasei/termoizolarea plan�eului peste ultimul nivel in cazul existentei �arpantei, izolarea termica a plan�eului peste subsol, in cazul in 

care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter, lucrari de demontare a instalatiilor �i a echipamentelor montate 

aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum �i remontarea acestora dupli efectuarea lucrarilor de izolare termicli, lucrliri de 

refacere a finisajelor anvelopei; 

A.2.PROCEDURA PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR $1 REDUCER/LOR LA PLATA IMPOZITULUI/IAXEI PE
CL,4DIRI LA CARE AU FOST EFECTUATE LUCRARI DE INTERVENTIE PE CHELTUIALA PROPRIE

Constituirea dosarului 

Dosarul pentru acordarea scutirilor/reducerilor trebuie sa cuprinda: 

✓ cererea prin care se solicitii scutirea/reducerea la plata impozitului/taxei pe cllidire;

✓ documentele de dobandire in proprietate a imobilului in cauza din care sa rezulte destinatia de locuinta a acestuia ( contract

de vanzare-cumparare, autorizatie de construire etc.);

✓ autorizatia pentru executarea lucrarilor de interventie. care necesita emiterea de autorizatie, emisli in conditiile legii;

✓ procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor intocmit conform legii, prin care se constatli realizarea masurilor de

interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de

audit energetic; documentul va fi intocmit de catre Serviciul Control Urbanism �i va cuprinde in mod obligatoriu

urmlitoarea precizare insu�itli de catre auditorul energetic: ,,Lucrarile de reabilitare executate asigura realizarea masurilor

de interven/ie recomandate de auditorul energetic";

✓ certificatul de performanta energetica emis in baza auditului energetic din care sa rezulte clasa de performanta energetica la

care se incadreaza imobilul dupa efectuarea lucrlirilor de reabilitare;

✓ declaratie pe propria raspundere ca lucrarile de interventie efectuate pentru cre�terea performantei energetice s-au fa.cut

exclusiv pe cheltuiala proprie.
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B.l. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUVIAXEI PE CLAD/RI LA CARE
S- AU EFECTUAT LUCRARJ DE CRE$TERE A CALITATII ARHITECTURAL- AMBIENTALE A ACESTORA CONFORM
LEGII NR.153/2011.

Scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda incepand cu data de l ianuarie a anului fiscal, persoanei care detine 

documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior �i care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 

31 martie inclusiv, conform art. 4871 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile �i completarile ulterioare, pentru 

cladirile unde au fost executate Iucrari in condifiile Legii nr. 153/2011, privind masuri de cre�tere a calitatii arhitectural-ambientale a 

cladirilor, cu modificarile �i completarile ulterioare; 

✓ Contribuabilul prezinta autorizatia de construire pentru lucrarile la care legea prevede emiterea autorizaµei;

✓ Contribuabilul prezinta documentele de dobandire ale imobilului in cauza (contract de vanzare-cumparare, autorizatie

de construire etc.);

✓ Contribuabilul prezinta procesul verbal de receptie, intocmit in condiµile legii la terminarea lucrarilor de cre�tere a

calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor a�a cum sunt prevazute in Legea nr.153/2011;

✓ Contribuabilul nu figureaza cu debite restante catre bugetul local;

Lucriirile de intervenfie privind reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cliidirilor stabilite prin Legea nr.153/2001, 

art. 6, sunt: lucriiri de reparare/refacere a zidiiriilor/perefilor exteriori, lucriiri de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum 

tencuieli, zugriiveli, vopsitorii, placaje �i altele asemenea, lucriiri de reparare/refacere a sistemului de acoperire, lucriiri de 

reparare/refacere a tampliiriei exterioare # a elementelor exterioare juncfionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornice 

�i altele asemenea, lucriiri de reparare/refacere a elementelor de plastica arhitecturala, precum brauri, ancadramente, bosaje, 

profiluri �i alte/e asemenea, lucriiri de demontare a instalafiilor fi echipamentelor montate aparent pe fafade/acoperi$, pre cum f i 

remontarea acestora dupii efectuarea lucriirilor de intervenfie. 
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B.2. PROCEDURA PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZJTULUIITAXEI PE CLAD/RI PENTRU
CLAD/RILE LA CARE S-AU EFECTUAT LUCRARI DE CRE$TERE A CALITATII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A
ACESTORA CONFORM LEG/I NR.153/2011

Constituirea dosarului 

Dosarul pentru acordarea scutirilortrebuie sa cuprinda: 

✓ cererea prin care se solicita scutirea la plata impozitului/taxei pe cladire;

✓ documentele de dobandire a imobilului in cauza (contract de vanzare-cumparare, autorizatie de construire etc.);

✓ autorizatia de construire pentru lucrarile de cre�tere a calitatii arhitectural-ambientale care necesita emiterea de autorizatie;

✓ procesul verbal de receptie intocmit in conditiile legii la terminarea lucrarilor de cre�tere a calitatii arhitectural-ambientale a

cladirilor a�a cum sunt prevazute in Legea nr.153/2011;

✓ declaratie pe propria raspundere ca lucrlirile de interventie efectuate pentru cre�terea calitlitii arhitectural-ambientale a cllidirilor

au fost efectuate pe cheltuiala proprie.
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Anexa 11 

PROCEDURA 

privind acordarea scutirilor de la plata impozitului/taxei pe cladiri/terenuri, datorat bugetului local al Municipiului Medgidia, 

conform art. 456 alin. (2) lit. a)-h), j), r) �i s) �i art. 464 alin. (2) lit. a)-f), h), i), r) �i q) din Legea or. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificarile �i completarile ulterioare �i art. 31, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificarile �i completarile 

ulterioare 

A. Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe cladiri pentru:

1. Cliidirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitecturii sau arheologice. muzee ori case memoriale,

altele decal cele previizute la art. 456, alin. (1), lit. x) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificiirile 1i completiirile 

ulterioare 

1.1 - (1) - in cazul contribuabililor persoane iuridice scutirile de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda titularilor 
dreptului de proprietate sau de administrare pentru cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau 
arheologice, muzee ori case memoriale, dad\ se indeplinesc cumulativ urmatoarele: 

✓ proprietarii cladirilor care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case
memoriale, au obligatia de a realiza lucrari de intretinere a caror contravaloare se situeaza eel putin la valoarea impozitului
perceput pentru o eta.dire similara nerezidentiala, reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cu exceptia
institutiilor publice, organizatiilor neguvemamentale, asociatiilor, fundatiilor �i cultelor.

✓ contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Medgidia;
✓ nu desfa�oara activitate economica in cladirea pentru care se solicita scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri.

Acordarea �i mentinerea scutirii este conditionata de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrarilor de 
intreti_nere emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se mentine scutirea, respectiv procesul verbal de 
receptie a lucrarilor de intretinere; documente contabile privind inregistrarea in evidenta contabila a cheltuielilor efectuate pentru 
lucrarile de intretinere, balanta de verificare �i lista mijloacelor fixe; declaratie privind valoarea reala a lucrarilor de intretinere in baza 
autorizatiei de construire (in situatia in care lucrarile au fost executate in baza unei autorizatii de construire). 
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Documentele justificative privind realizarea lucrarilor de intretinere se depun la organul fiscal pana la data de 31 martie, 
inclusiv, a anului fiscal in care se acorda scutirea; Scutirea se mentine pe intreaga durata a pastrarii calitatii pentru care se scute�te, cu 
realizarea tutu.Tor conditiilor stabilite pentru aceasta �i atat timp cat prevederile legate nu se modifica. 

(2) Pentru a beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate/administrare a cladirii depune o cerere, insotita de urmatoarea
documentatie prezentata in copie, conform cu originalul: 

► actul de infiintare a persoanei juridice;
► actul de proprietate/administrare a cladirii;
► documentul emis de catre compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care sa rezulte faptul ca

imobilul se regiise�te in categoria cladirilor monument istoric, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale;
► declaratie pe proprie raspundere ca nu se desfa�oara activitate economica in cladirea pentru care se solicita scutire de la

plata impozitului/taxei pe cladiri.

1.2 - (1) - in cazul contribuabililor persoane fizice scutirile de la plata impozitului pe cladiri se acorda titularilor dreptului de 
proprietate sau de administrare pentru cliidirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, 
muzee ori case memoriale, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele: 

✓ contribuabilul are dreptul la scutire de la plata impozitului pe cladiri doar pentru o cladire la alegerea acestuia;
✓ in cladirea pentru care se solicita scutire de la plata impozitului pe cladiri nu se desfa�oara activitate economicii �i nu se

obtin venituri din inchirierea acesteia;
✓ contribuabilul care solicita acordarea scutirii, nu inregistreaza obligatii restante catre bugetul local al Municipiului

Medgidia;
✓ proprietarul cladirii care, potrivit legii, este clasatii ca monument istoric, de arhitecturii sau arheologice, muzee ori case

memoriale, are obligatia de a realiza lucrari de intretinere a ciiror contravaloare se situeaza eel puµn la valoarea impozitului
perceput pentru o cladire similara rezidentiala, reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

Acordarea �i mentinerea scutirii este conditionata de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrarilor de 
intretinere emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se mentine scutirea, respectiv: procesul verbal de 
receptie a lucrarilor de intretinere; declaratie privind valoarea reala a lucrarilor de intretinere in baza autorizatiei de construire (in 
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situatia in care lucrarile au fost executate in baza unei autorizatii de construire) sau alte documente care atesta efectuarea acestor
lucrari de intreµnere. 

Documentele justificative privind realizarea lucrarilor de intretinere se depun la organul fiscal pana la data de 31 martie,
inclusiv, a anului fiscal in care se acorda scutirea. Scutirea se mentine pe intreaga durata a pastrarii calitatii pentru care se scute�te, cu
realizarea tuturor conditiilor stabilite pentru aceasta �i atat timp cat prevederile legate nu se modifica. 

Organul fiscal informeaza anual Consiliul Local cu privire la contribuabilii/cladirile pentru care a incetat dreptul la scutire. 
(2) Pentru a beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate a cladirii depune o cerere, insotita de urmatoarea

documentaµe prezentata in copie: 
► act de identitate al titularului dreptului de proprietate pentru cladirea care, potrivit legii, este clasata ca monument istoric,

de arhitectura sau arheologic, muzeu ori casa memoriala; 
► documentul din care rezulta faptul ca imobilul se regase�te in categoria cladirilor monument istoric, de arhitectura sau

arheologice, muzee ori case memoriale; 
► declaratie pe proprie raspundere ca nu se desta�oara activitate economica in cladirea pentru care se solicita scutire de la

plata impozitului pe cladiri.
2. Cliidirile pentru care s-a instituit un regim de protecfie, altele decfit monumentele istorice, amplasate in zone de protecfie

ale monumentelor istorice 

2.1 - (1) - in cazul contribuabililor persoane iuridice scutirile de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda titularilor
dreptului de proprietate sau de administrare pentru cladirile asupra carora s-a instituit un regim de protectie, altele decat monumentele
istorice, amplasate in zone de protectie ale monumentelor istorice daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele: 

✓ proprietarii cladirilor pentru care s-a instituit un regim de protectie, altele decat monumentele istorice, amplasate in zone de
protectie ale monumentelor istorice au obligatia de a realiza lucrari de intretinere a caror contravaloare se situeaza eel putin
la valoarea impozitului perceput pentru o cladire similara nerezidentiala, reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului de
referinta,, cu exceptia organizatiilor neguvemamentale, asociatiilor, fundatiilor �i cultelor. 

✓ contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Medgidia; 
✓ nu desfa�oara activitate economica in cladirea pentru care se solicit! scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri. 
Acordarea �i mentinerea scutirii este conditionata de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrarilor de

intrednere emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se mentine scutirea, respectiv: procesul verbal de
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receptie a lucrarilor de intretinere; documente contabile privind inregistrarea in evidenta contabila a cheltuielilor efectuate pentru 

lucrarile de intretinere, balanta de verificare �i lista mijloacelor fixe; declaratie privind valoarea reala a lucrarilor de intretinere in baza 

autorizatiei de construire (in situatia in care lucrarile au fost executate in baza unei autorizatii de construire). 

Documentele justificative privind realizarea lucrarilor de intretinere se depun la organul fiscal pana la data de 31 martie, 

inclusiv, a anului fiscal in care se acorda scutirea. Scutirea se mentine pe intreaga durata a pastrarii calitatii pentru care se scute�te, cu 

realizarea tuturor condipilor stabilite pentru aceasta �i atat timp cat prevederile legale nu se modifica. 

(2) Pentru a beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate/administrare a cladirii depune o cerere, 'insotita de urmatoarea

documentatie prezentata in copie, conform cu originalul: 

► actul de infiintare a persoanei juridice;

► actul de proprietate/administrare a cliidirii;

► documentul emis de catre compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care sii rezulte faptul ca

imobilul se regase�te in categoria cladirilor pentru care s-a instituit un regim de protectie, altele decat monumentele

istorice, amplasate in zone de protectie ale monumentelor istorice;

► declaratie pe proprie raspundere ca nu se desf'�oara activitate economica in cladirea pentru care se solicita scutire de la

plata impozitului/taxei pe cladiri.

2.2 - (1) - in cazul contribuabililor persoane fizice scutirile de la plata impozitului pe cladiri se acorda titularilor dreptului de 

proprietate sau de administrare pentru cladirile pentru care s-a instituit un regim de protectie, altele decat monumentele istorice, 

amplasate in zone de protectie ale monumentelor istorice dacii se indeplinesc cumulativ urmatoarele; 

✓ contribuabilul are dreptul la scutire de la plata impozitului pe cladiri doar pentru o cladire la alegerea acestuia;

✓ in cladirea pentru care se solicita scutire de la plata impozitului pe cladiri nu se desfii�oara activitate economica �i nu se

obtin venituri din inchirierea acesteia;

✓ contribuabilul care solicita acordarea scutirii, nu inregistreaza obligatii restante catre bugetul local al Municipiului

Medgidia;

✓ proprietarii cladirilor pentru care s-a instituit un regim de protectie, altele decat monumentele istorice, amplasate in zone de

protectie ale monumentelor istorice au obligatia de a realiza lucrari de intretinere a caror contravaloare se situeaza eel putin

la valoarea impozitului perceput pentru o cladire similarii rezidentiala, reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului de

referinta.
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Acordarea �i mentinerea scutirii este conditionata de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrarilor de 

intretinere emise pan.a la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se mentine scutirea, respectiv: procesul verbal de 

receptie a lucrarilor de intretinere; declaratie privind valoarea reala a lucrarilor de intretinere in baza autorizatiei de construire (in 

situatia in care lucrarile au fost executate in baza unei autorizatii de construire) sau alte documente care atesta efectuarea acestor 

lucrari de intretinere. 

Documentele justificative privind realizarea lucrarilor de intretinere se depun la organul fiscal pan.a la data de 31 martie, 

inclusiv, a anului fiscal in care se acorda scutirea. Scutirea se mentine pe intreaga durata a pastrarii calitatii pentru care se scute�te, cu 

realizarea tuturor conditiilor stabilite pentru aceasta �i atat timp cat prevederile legale nu se modifica. 

(2) Pentru a putea beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate a cladirii depune o cerere, insotita de urmatoarea

documentatie, prezentata in copie: 

► actul de identitate al titularului dreptului de proprietate pentru care s-a instituit un regim de protectie, altele decat

monumentele istorice, amplasate in zone de protectie ale monumentelor istorice;

► documentul din care rezulta faptul ca imobilul se regase�te in categoria cladirilor pentru care s-a instituit un regim de

protectie, altele decat monumentele istorice, amplasate in zone de protectie ale monumentelor istorice;

► declaraµe pe proprie raspundere ca nu se desfa�oara activitate economica in cladirea pentru care se solicita scutire de la

plata impozitului pe cladiri.

3. Cladirile utilizate pentru f urnizarea de servicii sociale de ciitre organiza(ii neguvernametale fi intreprinderi sociale ca

f urnizori de servicii sociale; 

Organizatiile neguvemamentale �i intreprinderile sociale care detin in proprietate sau utilizeaza cladiri in care se desfa�oara 

servicii sociale beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri. 

Pentru a beneficia de scutire, organizatiile neguvemamentale �i intreprinderile sociale trebuie sa des�oare servicii sociale: 

❖ recuperare �i reabilitare;

❖ suport �i asistenta pentru familiile �i copiii aflati in dificultate;

❖ educatie informala extracuriculara pentru copii �i adulti, in functie de nevoia fiecarei categorii;

❖ asistenta �i suport pentru persoanele varstnice, inclusiv pentru persoanele varstnice dependente;

❖ asistenta �i suport pentru copii, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte

substante toxice, persoane care au parasit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violenta in
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familie, victime ale traficului de fiinte umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, persoane fare venituri sau cu 

venituri mici, imigranti, persoane fiira adapost, bolnavi cronici, persoane care sufera de boli incurabile, precum �i alte 

persoane aflate in situatii de nevoie sociala; 

❖ sprijin �i orientare pentru integrarea, readaptarea �i reeducarea profesionala;

❖ ingrijire social-medicala pentru persoanele aflate in dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate in fazele

terminate ale unor boli;

❖ mediere sociala;

❖ consiliere in cadru institutionalizat, in centre de informare �i consiliere;

❖ orice alte masuri �i actiuni care au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuate pentru

depa�irea unei situatii de nevoie sociala.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele: 

✓ organizatiile neguvernamentale �i intreprinderile sociale sa i�i desfii�oare activitatea in conditiile O.G. nr. 68/2003 privind

serviciile sociale, cu modificarile �i completarile ulterioare �i ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul

serviciilor sociale, cu modificarile �i completarile ulterioare;

✓ cladirea sa fie in proprietate sau sa fie utilizata de organizatiile neguvernamentale �i intreprinderile sociale acreditate ca

furnizor de servicii sociale;

✓ in cladire sa se desfii§oare exclusiv serviciile sociale pentru care organizatia neguvernamentala �i intreprinderea sociala a

fost acreditata;

✓ furnizarea serviciilor sociale sa se realizeze pe tot parcursul anului fiscal;

✓ contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Medgidia.

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

urmatoarele documente: 

a) actul de infiintare al organizatiei neguvernamentale sau intreprinderii sociale;

b) statutul organizatiei neguvemamentale sau intreprinderii sociale;
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c) certificatul de acreditare ca fumizor de servicii sociale al organizatiei neguvemamentale sau intreprinderii sociale

emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei �i Protectiei Sociale din care sa rezulte ca se 

des�oara activitatile pentru care se acorda scutirea; 

d) declaratie pe proprie raspundere ca in cladirea pentru care se solicita scutirea se desra�oara activitati de servicii

sociale. Scutirea nu se aplica pentru spatiile/incaperile/suprafetele folosite pentru activitati economice sau de agrement. 

4. Cllidirile utilizate de organizafii nonprofit f olosite exclusiv pentru activitlifile fare scop lucrativ

Organizatiile nonprofit care deµn in proprietate sau utilizeazii cladirile pentru fumizarea de servicii sociale beneficiazii de

scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri. 

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele: 

✓ cladirea sa fie proprietatea organizatiei nonprofit sau utilizata de aceasta;

✓ organizatia nonprofit sa faca dovada desfa�urarii obiectului de activitate in cladirea pentru care se solicita scutirea;

✓ contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Medgidia.

Scutirea la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda pe baza de cerere, insotita de urmatoarele documente: 

► actul de infiintare al organizatiei;

► statutul organizatiei;

► actul de proprietate;

► actul in baza caruia organizatia utilizeaza cladirea.

Scutirea nu se aplica pentru spatiile/incaperile/suprafetele folosite pentru activitati economice sau de agrement.

5. Cladirile restituite potrivit art 16 din Legea nr. 1012001 privind regimuljuridic al unor imobile preluate in mod abuziv in

perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicatii, cu modiflciirile fi completiirile ulterioare, pentru perioada pentru care 

proprietarul menfine afectafiunea de interes public 

Persoanele fizice care au in proprietate cliidiri restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor 

imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare, 

beneficiaza de scutire la plata impozitului pe cladiri. 

Scutirea se acorda pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public. 
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) 

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe cladiri, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele: 
✓ cladirea sa fie restituita potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 republicata;
✓ sa se mentina afectatiunea de interes public a cladirii;
✓ cladirea sa se afle in proprietatea persoanelor fizice;
✓ contribuabilul care solicita acordarea scutirii, nu inregistreaza obligatii restante catre bugetul local al Municipiului
✓ Medgidia.

Pentru a beneficia de scutire proprietarul cladirii depune o cerere, insotita de urmatoarea documentatie, prezentata in copie: 
► actul de restituire al cladirii;
► actul din care rezulta ca se mentine afectatiunea de interes public a cladirii.
► actul de identitate al titularului dreptului de proprietate al cladirii restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind

regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu
modificarile �i completarile ulterioare.

Scutirea nu se aplica pentru spatiile/incaperile/suprafetele folosite pentru activitati economice sau de agrement. 

6. Cliidirile retrocedate potrivit art. 1 a/in. (10) din Ordonanfa de urgenfa a Guvemului nr. 94/2000 privind retrocedarea

unor bunuri imobile care au aparfinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modijicarile �i completiirile ulterioare, 

pentru perioada pentru care proprietarul menfine afectafiunea de interes public 

Cultele religioase din Romania care au in proprietate cladiri retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din 0.U.G. nr. 94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile care au apaqinut cultelor religioase din Romania, republicata, beneficiaza de scutire la plata 
impozitului pe cladiri. 

Scutirea se acorda pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public (imobilele retrocedate sunt 
afectate unor activitati de interes public din invatamant sau sanatate, finantate sau cofinantate de la bugetul de stat sau de la bugetele 
locale. 

Scutirea se va aplica cultelor religioase recunoscute in Romania. 
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Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe cladiri, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele: 

✓ cladirea sa fie retrocedata potrivit art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare;

✓ sa se mentina afectatiunea de interes public a cladirii;

✓ contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Medgidia.

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

► documentul de retrocedare a cladirii;

► documentul din care rezulta ca se mentine afectatiunea de interes public a cladirii.

7. Cladirile restituite potrivit art. 1 a/in. (5) din Ordonanfa de urgenfa a Guvemului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri

imobile care au aparfinut comunitiifilor cetiifenilor aparfinand minoritiifilor nafionale din Romania, republicata, pentru perioada

pentru care proprietarul menfine afectafiunea de interes public

Comunitatile minoritatilor nationale din Romania care au in proprietate cladiri restituite potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 

83/1999, republicata, beneficiaza de scutire la plata irnpozitului pe cladiri. 

Scutirea se acorda pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public ( cladirile retrocedate sunt 

afectate unor activitati de interes public din invatamant sau sanatate, finantate sau cofinantate de la bugetul de stat sau de la bugetele 

locale). 

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe cladiri, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele: 

✓ cladirea sa fie restituita potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicata;

✓ sa se mentina afectatiunea de interes public a cladirii.

Pentru a beneficia de scutire proprietarul cladirii depune o cerere, insotita de urmatoarele:

► documentul de restituire a cladirii;

► documentul din care rezulta ca se mentine afectatiunea de interes public a cladirii.

► contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Medgidia.
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8. Cladirea folosita ca domiciliu 1ilsau alte cladiri ajlate ,n proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3

alin. (1) lit. b) §i art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modijicarile 1i completarile ulterioare precum 1i cliidirea folositii ca 

locuinfii ajlatii ,n proprietatea sau coproprietatea persoanelor previizute la art. 31, lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modijiciirile §i 

completiirile ulterioare 

Persoanele care au calitatea de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator Ranit, Luptator Reµnut, 

Luptator cu Rol Determinant �i Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite �i care detin in proprietate sau coproprietate cladiri 

beneficiaza de scutire la plata impozitului pe cladiri. 

Persoanele care au calitatea de urma� de erou-martir beneficiaza de scutire la plata impozitului pe cladiri doar pentru cladirea 

folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea acestora. 

Scutirea se acorda integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevazute la pct. 8.1, alin.(l) §i (2) cat �i 

pentru cota-parte aflata in proprietatea sotului/sotiei acestora. 

Contribuabilul care solicita acordarea scutirii, nu inregistreaza obligatii restante catre bugetul local al Municipiului Medgidia. 

Pentru a beneficia de scutire solicitantul depune o cerere, insotita de urmatoarele documente in copie: 

✓ actul de identitate al sotului/sotiei;

✓ documentul care atesta calitatea de persoana prevazuta la pct. 8.1, alin. (1) �i (2);

✓ certificat de casatorie;

✓ actul de proprietate al cladirii pentru care se acorda scutirea.

Aratam ca art. 31
, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificarile �i completarile ulterioare adica urma� de erou - martir (sotul

supravetuitor, parintii celui decedat �i copiii acestuia) se aplica in completarea art.456, alin.(2), lit.j) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificarile �i completarile ulterioare. 

9. Cliidirile definute de asociafiile de dezvoltare intercomunitarii

Asociatiile de dezvoltare intercomunitara care desfa�oara activitati specifice beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pe

cladiri. 

Scutirea se acorda pentru cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara, cu exceptia spatiilor/incaperilor 

folosite pentru activitati economice sau de agrement. 
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Pentru a beneficia de scutire detinatorii cladirilor vor depune o cerere, insotita de urmatoarea documentatie: 

► actul de proprietate/detinere al cladirii;

► actul de administrare/folosinta al cladirii;

► actul de infiintare �i statutul asociatiei aprobate prin Hotarari a Consiliilor Locale.

Contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Medgidia. 

10. Cliidirea nouii cu destinafie de locuinfii, realizatii in condifiile Legii locuinfei nr. 114/1996, republicatii, cu modificiirile 1i

completiirile ulterioare, precum 1i cliidirea cu destinafie de locuinfii, realizatii pe bazii de credite, in conformitate cu Ordonanfa 

Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investifiilor pentru realizarea unor lucriiri publice # construcfii de locuinfe, aprobata 

cu modijiciiri 1i completiiri prin Legea nr. 82/1995, cu modijiciirile 1i completiirile ulterioare 

Persoanele fizice care au dobandit o cladire noua cu destinatia de locuinta, realizata in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, 

republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare, sau o cladire cu destinatie de locuinta, realizata pe baza de credite, in 

conformitate cu Ordonanta Guvemului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice �i constructii 

de locuinte, aprobata cu modificari �i completari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile �i completarile ulterioare, beneficiaza de 

scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru o perioada egala cu perioada de creditare dar nu mai mult de 10 ani. Perioada de 

acordare a scutirii se calculeaza de la data contractarii. 

Scutirea se acorda integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevazute la pct. 10.1, alin.(l) cat �i pentru 

cota-parte aflata in proprietatea sotului/sotiei acestora. 

Scutirea se acorda o singura data pentru cladirea mentionata mai sus, iar in cazul instrainarii acesteia, scutirea de impozit nu se 

aplica �i noului proprietar. 

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe cladiri, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele: 

✓ cladirea pentru care se acorda scutirea are destinatia de locuinta, realizata in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996,

republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare, sau contractata pe baza de credite, in conformitate cu Ordonanta

Guvemului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice �i constructii de locuinte,

aprobata cu modificari �i completari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile �i completarile ulterioare;

✓ adresa de domiciliu a solicitantului corespunde cu adresa cladirii pentru care s-a acordat scutire la plata impozitului pe

cladiri;
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✓ in cladirea pentru care se solicita acordarea scutirii nu se desfii�oara activitati economice �i nu se ohtin venituri din
inchirierea acesteia;

✓ contribuabilii care solicita acordarea scutirii nu inregistreaza obligatii restante catre bugetul local al Municipiului
Medgidia;

✓ contribuabilii nu au detinut �i nu au in proprietate alte cladiri decat cea pentru care se acorda scutire la plata impozitului pe
cladiri.

Pentru a putea beneficia de scutire contribuabilii vor depune o cerere, insotita de urmatoarea documentatie prezentata in copie: 
► actul de identitate a persoanelor care solicita scutire de la plata impozitului pe cladiri;
► dovada ca delin o cladire cu destinatie de locuinta realizata in conditii]e Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu

modificarile �i completarile ulterioare, sau realizata pe baza de credite, in conformitate cu Ordonanta Guvemului nr. 19/1994
privind stimularea investiµilor pentru realizarea unor lucrari publice �i constructii de locuinte, aprobata cu modificari �i
completari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile �i completarile ulterioare;

► declaratie pe proprie raspundere ca nu se des�oara activitati economice in imobilul pentru care s-a solicitat scutirea;
► declaratie pe proprie raspundere ca nu au detinut �i nu au in proprietate alte cladiri decat cea pentru care se acorda scutire la

plata impozitului pe cladiri.

11. Cladirile utilizate de catre organiza(ii neguvernamentale f i nonprofit pentru desfi4urarea de activita(i sportive;

Cladirile in care se desfa�oara activitati sportive beneficiaza de scutire a impozitului/taxei pe cladiri.
Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele:

✓ cladirea sa fie in proprietate sau sa fie utilizata de organizatiile neguvemamentale �i nonprofit;
✓ in cladire sa se desfii�oare exclusiv activitati sportive pentru care organizatia neguvemamentala �i nonprofit a fost acreditata;
✓ sa prezinte autorizatia/aviz/acord de functionare dupa caz, extras de carte funciara a cladirii actualizat;
✓ contribuabilul nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Medgidia.

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

► actul de infiintare al organizatiei neguvemamentale sau nonprofit;
► statutul organizatiei neguvemamentale sau nonprofit;
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► certificatul de acreditare al organizatiei neguvemamentale �i nonprofit emis de compartimentul de specialitate din cadrul
Ministerului Tineretului �i Sportului din care sa rezulte ca se des:fa�oara activitaµle pentru care se acorda scutirea;

► declarati,e pe proprie raspundere ca in cladirea pentru care se solicita scutirea se des:fa�oara activitati sportive. Scutirea nu se
aplica pentru spatiile/incaperile/suprafetele folosite pentru activitati economice sau de agrement.

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru cladirile prevazute la pct. 11 se aplica pentru toate cladirile de pe 
raza unitatii administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora. 

12. Dispozifii generale

Scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin 
documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior �i care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 
31 martie, inclusiv. 

Solicitantul care depune cererea de scutire de Ia plata impozitului/taxei pe cladiri are obligatia de a aduce Ia cuno�tinta 
organului fiscal orice modificare intervenita in perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de scutire �i data de 31 martie, inclusiv, a 
anului fiscal in care se acorda scutirea. 

in�tiintarea 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 inceta cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care au intervenit modificarile. 

Neanuntarea modificarilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator in care au 
intervenit modificarile. 

Solicitantul care beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri are obligatia ca ulterior acordarii scutirii sa aduca Ia 
cuno�tinta organului fiscal orice modificari intervenite fata de situatia existenta la data acordarii scutirii. 

in�tiintarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricaror modificari ale situatiei existente la data 
acordarii scutirii/reducerii. Scutirea va inceta cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care au intervenit modificarile. 

Neanuntarea modificarilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care 
au intervenit modificarile. 

Organul fiscal informeaza Consiliul Local cu privire la contribuabilii/cladirile pentru care a incetat dreptul la scutire avand in 
vedere documentele depuse de solicitant �i modificarile intervenite fata de situatia existenta la data acordarii scutirii. 
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B. Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe teren pentru:

1. Terenul aferent cliidirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modi.ficiirile 1i completiirile

ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menfine afectafiunea de interes public 

Persoanele fizice care au in proprietate terenuri aferente cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile predate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, beneficiaza de scutire la plata impozitului pe teren. 

copie: 

Scutirea se acorda pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public a terenului aferent cladirii. 
Contribuabilul care solicita acordarea scutirii, nu inregistreaza obligatii restante catre bugetul local al Municipiului Medgidia. 

Pentru a beneficia de scutire trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele: 
✓ terenul aferent cladirii sa fie restituit potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile �i completarile

ulterioare;
✓ sa se mentina afectatiunea de interes public a terenului aferent cladirii;
✓ terenul se afla in proprietatea unei persoane fizice.

Pentru a beneficia de scutire proprietarul terenului aferent cladirilor depune o cerere, insotita de urmatoarele documente in 

► actul de restituire a terenului aferent cladirilor;
► actul din care rezulta ca se mentine afectaµunea de interes public a terenului aferent cladirii.
► actul de identitate al titularului dreptului de proprietate asupra terenului aferent cladirii restituite potrivit art. 16 din Legea nr.

10/2001, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare;

2. Terenul aferent cliidirilor retrocedate potrivit art 1 a/in. (10) din Ordonanfa de urgenfii a Guvernului nr. 94/2000,

republicata, cu modi.ficarile fi completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menfine afectafiunea de interes public; 

Cultele religioase din Romania care au in proprietate teren aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr. 
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartifiut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile �i 
completarile ulterioare, beneficiaza de scutire la plata impozitului pe teren. 
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Scutirea se acorda pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public (terenurile retrocedate sunt 

afectate unor activitati de interes public din invatamant sau sanatate, finantate sau cofinantate de la bugetul de stat sau de la bugetele 

locale). 

copie: 

De scutire beneficiaza cultele religioase recunoscute in Romania. 

Pentru a beneficia de scutire trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele: 

✓ terenul aferent cladirii sa fie retrocedat potrivit art. 1 alin. (10) din O.U.G.nr.94/2000, republicata, cu modificarile §i

completarile ulterioare;

✓ sa se mentina afectatiunea de interes public a terenului aferent cladirii.

✓ contribuabilul care solicita acordarea scutirii, nu inregistreaza obligatii restante catre bugetul local al Municipiului Medgidia.

Scutirea la plata impozitului pe teren se acorda pe baza de cerere depusa la organul fiscal, insotita de unnatoarele documente in 

► documentul de retrocedare a terenului;

► documentul din care rezulta ca se mentine afectatiunea de interes public a terenului aferent cladirii.

3. Terenul aferent cliidirilor restituite potrivit art. 1 a/in. (5) din Ordonanfa de urgenfii a Guvernului nr. 83/1999, republicatii, pe

durata pentru care proprietarul menfine afectafiunea de interes public

Comunitatile minoritatilor nationale din Romania care au in proprietate teren aferent cladirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) 

din O.U.G. nr. 83/1999, republicata beneficiaza de scutire la plata impozitului pe terenul aferent cladirii. 

Scutirea se acorda pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public (terenurile aferente cladirilor 

retrocedate sunt afectate unor activitati de interes public din invatamant sau sanatate, finantate sau cofmantate de la bugetul de stat sau 

de la bugetele locale. 

Pentru a beneficia de scutire la plata pe terenul aferent cladirilor, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele: 

✓ terenul aferent cladirilor sa fie restituit potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicata;

✓ sa se mentina afectatiunea de interes public a terenului aferent cladirilor retrocedate;

✓ contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Medgidia.

Pentru a beneficia de scutire proprietarul terenului aferent cladirilor restituite depune o cerere, insotita de urmatoarea 

documentatie: 
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4. Terenurile utilizate pentrufurnizarea de servicii sociale de catre organiza(ii neguvernamentale fi intreprinderi sociale ca

f urnizori de servicii sociale 

Organizatiile neguvemamentale �i intreprinderile sociale care detin in proprietate sau utilizeaza terenul aferent cladirilor 

folosite pentru fumizarea de servicii sociale beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pe teren. 

Pentru a bene:ficia de scutire organizatiile neguvemamentale �i intreprinderile sociale trebuie sa des:f'�oare urmatoarele servicii 

sociale: 

a) recuperare �i reabilitare;

b) suport �i asistenta pentru familiile �i cop iii aflati in dificultate;

c) educatie informal a extracurriculara pentru copii �i adulti, in functie de nevoia fiecarei categorii;

d) asistenta �i suport pentru persoanele varstnice, inclusiv pentru persoanele varstnice dependente;

e) asistenta �i suport pentru copii, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte

substante toxice, persoane care au para.sit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violenta in familie, victime ale 

traficului de fiinte umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, persoane fara venituri sau cu venituri mici, imigranti, persoane 

f'ara adapost, bolnavi cronici, persoane care sufera de boli incurabile, precum �i alte persoane aflate in situatii de nevoi sociale; 

t) sprijin �i orientare pentru integrarea, readaptarea �i reeducarea profesionala;

g) ingrijire social-medicala pentru persoanele aflate in dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate in fazele terminale

ale unor boli; 

h) mediere sociala;

i) consiliere in cadru institutionalizat, Tn centre de informare §i consiliere;

j) orice alte masuri �i actiuni care au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuate pentru dep�irea

unei situatii de nevoie sociala. 
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copie: 

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe terenul aferent cladirilor, trebuie indeplinite urmatoarele: 
✓ organizatiile neguvemamentale �i intreprinderile sociale sa i�i desfa�oare activitatea in condiµile O.G. nr. 68/2003 privind

serviciile sociale, cu modificarile �i completarile ulterioare �i ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul
serviciilor sociale, cu modificarile �i completarile ulterioare;

✓ terenul sa fie in proprietatea sau in utilizarea organizatiei neguvemamentale �i intreprinderii sociale acreditate ca fumizor
de servicii sociale;

✓ pe terenul aferent cladirilor se desia�oara exclusiv servicii sociale pentru care organizatia neguvemamentala �i
intreprinderea sociala au fost acreditate;

✓ fumizarea serviciilor sociale sa se realizeze pe tot parcursul anului fiscal;
✓ contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Medgidia.
Scutirea la plata impozitului/taxei pe teren se acorda pe baza de cerere, depusa la organul urmatoarele documente prezentate in

► actul de infiintare al organizatiei neguvemamentale sau intreprinderii sociale;
► statutul organizatiei neguvernamentale sau intreprinderii sociale;
► certificatul de acreditare ca fumizor de servicii sociale al organizatiei neguvemamentale sau intreprinderii sociale emis de

compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei �i Protectiei Sociale;
► documentul emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei �i Protectiei Sociale din care

sa rezulte ca se desfa�oara activitatile pentru care se acorda scutirea.
Scutirea nu se aplica pentru suprafetele de teren folosite pentru activitati economice sau de agrement. 

5. Terenurile utilizate de organizafii nonprofitfolosite exclusiv pentru activitiifileflird scop lucrativ

Organizatiile nonprofit care detin in proprietate sau utilizeaza terenuri exclusiv pentru activitati iara scop lucrativ beneficiaza 
de scutire la plata impozitului/taxei pe teren. 

Pentru a beneficia de scutire trebuie indeplinite urmatoarele: 
✓ terenul sa fie proprietatea sau in folosinta organizatiei nonprofit;
✓ organizatiile nonprofit trebuie sa faca dovada desf'�urarii obiectului de activitate pe terenul aferent cladirii pentru care se

solicita scutirea
✓ contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Medgidia.
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Scutirea la plata impozitului/taxei pe terenuri se acorda pe baza de cerere, depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele: 

► actul de infiintare al organizatiei;

► statutul organizatiei;

► actul de proprietate sau actul in baza caruia organizatia folose�te terenul.

Scutirea nu se aplica pentru suprafetele de teren folosite pentru activitati economice sau de agrement.

6. Terenurile apar{inand asociafiilor 1i fundafiilor folosite exclusiv pentru activitiifilefiirii scop lucrativ

Asociatiile �i fundatiile care detin in proprietate sau utilizeaza terenuri exclusiv pentru activitati fare scop lucrativ beneficiaza

de scutire la plata impozitului/taxei pe teren. 

Pentru a beneficia de scutire trebuie indeplinite urmatoarele: 

✓ terenul sa fie proprietatea sau in folosinta asociatiei sau fundatiei;

✓ asociatiile �i fundatiile sa faca dovada des�urarii obiectului de activitate pe terenul aferent cladirii pentru care se solicita

scutirea;

✓ contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Medgidia.

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

documente prezentate in copie: 

► actul de infiintare al asociatiei sau fundatiei;

► statutul asociatiei sau fundatiei;

► actul de proprietate sau actul in baza caruia asociatia sau fundatia folose�te terenul.

Scutirea nu se aplica pentru suprafetele de teren folosite pentru activitati economice sau de agrement.

7. Terenurile aferente cliidirii de domiciliu �ilsau alte terenuri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor

previizute la art. 3 alin. (1) lit, h) 1i art. 4 a/in. (1) din Legea nr. 341/2004. cu modijicarile 1i completarile ulterioare precum �i 

terenul aferent cladiriifolosita ca locuinfa aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevtizute la art.3 1, lit, h) din Legea 

nr. 341/2004, cu modijicarile �; complettirile ulterioare 

7.1. Persoanele care au calitatea de Luptator pentru Victoria Revolup.ei din Decembrie 1989 - Luptator Ra.nit, Luptator Rep.nut, 

Luptator cu Roi Determinant �i Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite �i care detin terenuri aferente cladirii de domiciliu �i/sau alte 

terenuri aflate in proprietatea sau coproprietatea acestora beneficiaza de scutire la plata impozitului pe teren. 
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Persoanele care au calitatea de urma� de erou-martir beneficiaza de scutire la plata impozitului pe teren doar pentru terenul 

aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea acestora. 

Scutirea se acorda integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevazute la pct. 7.1, alin.(I) �i (2) cat �i 

pentru cota-parte aflata in proprietatea sotului/sotiei acestora. 

copie: 

Contribuabilul care solicita acordarea scutirii, nu inregistreaza obligatii restante catre bugetul local al Municipiului Medgidia 

7.2. Scutirea de la plata impozitului pe teren se acorda pe baza de cerere, insotita de urmatoarea documentatie, prezentata in 

► actul de identitate al sotului/sotiei;

► documentul care atesta calitatea de persoana prevazuta la pct.7.1, alin.(I) �i (2);

► certificatul de casatorie;

► actul de proprietate al terenului pentru care se acorda scutirea.

Ara.tam ca art. 3 1 , lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificarile �i completarile ulterioare adica urma� de erou - martir (sotul 

supravetuitor, parintele celui decedat �i copiii acestuia) se aplica in completarea art. 464, alin.(2), lit.h) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificarile �i completarile ulterioare. 

8. Terenurile, inclusiv zonele de protecfie instituite, ocupate de cliidirile clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau

arheologice, muzee ori case memoriale, altele deciit cele previizute la art. 456 alin. (1) lit, x) din Legea nr. 227/2015, cu excepfia 

terenurilor care sunt folosite pentru activitafi economice 

8.1 Scutirile se acorda pentru terenurile aflate in proprietate sau utilizate cu orice titlu, inclusiv zonele de protectie instituite, 

ocupate de cladirile clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decat cele 

prevazute la art. 456 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile �i completarile ulterioare, cu 

exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice. 

8.2. Scutirea se acorda in conditiile in care suprafetele de teren sunt salubrizate/intretinute/imprejmuite de proprietar. 

Institutia care va emite dovada ca terenul pentru care se solicita scutirea este salubrizat/intretinut/imprejmuit este 

compartimentul de specialitate din cadrul Directiei de politie locala sau de catre personalul din aparatul propriu al Primarului cu 

atributii in acest sens. 

Contribuabilul care solicita acordarea scutirii, nu inregistreaza obligatii restante catre bugetul local al Municipiului Medgidia. 
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8.3. Scutirea la plata impozitului se acorda pe baza de cerere, depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele documente, 

prezentate in copie: 

► actul de identitate a solicitantului (sot �i sotie), C.U.I.;

► actul de proprietate a terenului;

► documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care sa rezulte faptul ca terenul

este incadrat in categoria celor cu regim de monument istoric;

► dovada ca terenul este salubrizat/intretinut/imprejmuit.

8.4. Scutirea nu se aplica pentru suprafetele de teren folosite pentru activitati economice sau de agrement. 

9. Suprafefele terenurilor afectate de cercetiirile arheologice, pe intreaga durata a efectuarii cercetarilor

9.1 Scutirile se acorda pentru terenurile aflate in proprietate sau utilizate cu orice titlu, afectate de cercetari arheologice.

9.2. Contribuabilul care solicita acordarea scutirii, nu inregistreaza obligatii restante catre bugetul local al Municipiului

Medgidia. 

9.3. Scutirea se acorda pe intreaga durata a efectuarii cercetarilor. 

9 .4 Pentru a beneficia de scutire proprietarii suprafetelor de teren vor depune la organul fiscal o cerere, insotita de urmatoarea 

documentaµe, prezentata in copie: 

► actul de identitate al solicitantului (sot �i sotie), C.U.I.;

► date identificare proprietar, altele decat persoanele fizice;

► actul de proprietate;

► documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care sa rezulte faptul ca terenul este

incadrat in categoria celor afectate de cercetari arheologice.

10. Suprafefele terenurilor situate in zonele de protecfie ale monumentelor istorice

10.1. Scutirile se acorda pentru terenurile afiate in proprietate sau utilizate cu orice titlu situate in zonele de protectie ale

monumentelor istorice. 

10.2. Contribuabilul care solicita acordarea scutirii, nu inregistreaza obligaµi restante catre bugetul local al Municipiului 

Medgidia. 

10.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarii suprafetelor de teren vor depune la organul fiscal o cerere, insotita de urmatoarea 

documentatie, prezentata in copie: 
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► actul de identitate al solicitantului (sot �i sotie), C.U.1.;
► date identificare proprietar, altele decat persoanele fizice;
► act de proprietate;
► documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care sa rezulte faptul ca terenul este

situat in zonele de protectie ale monumentelor
► istorice.

11. Dispozi/ii generale

Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplica incepand cu data de I ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin 
documente justificative emise pana data de 31 decembrie a anului fiscal anterior �i care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 
31 martie inclusiv. 

I. Solicitantul care depune cererea de scutire de la plata impozitului/taxei pe teren are obligatia de a aduce la cuno�tinta
organului fiscal orice modificare intervenita in perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de scutire �i data de 31 martie inclusiv, a 
anului fiscal in care se acorda scutirea. 

in�tiintarea 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 1nceta cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care au intervenit modificarile. 

Neanuntarea modificarilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incepand cu data de I ianuarie a anului urmator in care au 
intervenit modificarile. 

II. Solicitantul care beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pe teren are obligatia ca ulterior acordarii scutirii sa aduca la
cuno�tinta organului fiscal orice modificari intervenite fata de situatia existenta la data acordarii scutirii. 

in�tiintarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricaror modificari ale situatiei existente la data 
acordarii scutirii/reducerii. Scutirea va inceta cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care au intervenit modificarile. 

Neanuntarea modificarilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incepand cu data de I ianuarie a anului urmator in care au 
intervenit modificarile. 

Organul fiscal informeaza Consiliul Local cu privire la contribuabilii/terenurile pentru care a incetat dreptul la scutire avand in 
vedere documentele depuse de solicitant �i modificarile intervenite fata de situatia existenta la data acordarii scutirii. 

96 

--... 




