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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA CICÂRLĂU 
PRIMAR 

CIF 3627374 

     Cicârlău, str. Unirii, nr. 1, CP437095, tel/fax 0040262481002 
e-mail primariacicarlau@yahoo.com; web www.comunacicirlau.ro 

 
AVIZAT SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLĂU  

                                                           GEORGELA POP  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 89  /  16  decembrie  2020     

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,  precum și a taxelor speciale pe anul 2022 

                   

Primarul comunei   Cicârlău  , analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:   

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c)  art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

e) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

completările ulterioare; 

f) Legea nr. 24/2000 privind normele  de tehnică  egislative pentru elaborarea  actelor 

normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

g) art. 136 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Luând act de : proiectul de hotărâre initiat de primarul Comunei Cicârlău, raportul de aprobare a 

primarului nr. 6978  /2021, raportul compartimentului de resort nr. 6979 /2021  si  referatul 

compartimentului contabil nr. 6980 /2021; 

 

În temeiul:  

1) art. 87, art. 88, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) , art.139, alin 1 si alin 3 lit c , art. 196 alin 1, 

lit a, art. 198  din OG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu completările ulterioare ;  

2) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 

761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), art. 491 , precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

4) prevederile Legii  nr. 1/2017 privind eliminarea  unor taxe  si tarife, precum si pentru  

modificarea si completarea unor acte normative;  

5) prevederile Ordonanței de Orgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 

timbru, cu modificările și completările ulterioare; 

6) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si 

completările ulterioare; 

7) prevederile OG nr. 28/2008  privind  registrul agricol, completată de Legea nr. 54/2017   

8) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

9) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea 

serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;  
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10) art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

11) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, 

aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării 

regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de 

Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 

12) HCL NR.  80/2021 prin care au fost aprobate impozitele si taxele locale pe anul 2021; 

13) HCL nr. 50/2018 prin care a fost aprobat Regulamentul local de înregistrare a  

autovehiculelor care nu se supun inmatriculării,  

14) HCL nr. 29/2011, HCL 50/2016, HCL 56/2010, HCL 51/2016;  HCL nr.  20 /2017 Pentru 

aprobarea Regulametului  privind administrarea, utilizarea și exploatarea drumurilor, străzilor și a 

drumurilor forestiere de interes local, aflate în domeniul public al comunei Cicîrlău ; 

15) HCL nr. 41/2010 privind aprobarea Planului Urbanistic general al comunei Cicârlău, 

HCL  NR. 30/2018  aprobare oportunitate actualizare PUG –lui  , HCL nr. 23/2021 privind aprobarea 

studiilor de fundamentare pentru  actualizarea PUG-lui;   

 

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul 

să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru 

finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități; 

 

PROPUN  

 

Art. 1. (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pentru anul 2022, se stabilesc 

potrivit prezentei hotărâri. 

(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele 

speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul 

Local al Comunei Cicârlau, sunt prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

         Art. 2 Nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 se indexează cu rata inflatiei   de 2,6 % 

publicată pe site-ul MFP , conform art. 491 din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare; 

       Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinţează primarul Comunei Cicârlău 

și Compartimentul  contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cicârlău. 

       Art.  4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2022. 

         Art.  5   Prezenta hotărâre se comunică : 

  - Institutiei Prefectului judeţului Maramureş, in vederea exercitarii controlului cu privire  la legalitate             

     -  Primarului comunei Cicârlău 

      - Compartimentului contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cicârlău 

     -  Locuitorilor comunei Cicârlău prin afişare si postare pe pagina Web a institutiei  

                

 

INITIATOR PROIECT  

PRIMAR  

 SORIN LUPSE  

 

 

 

               VIZAT  

COMPARTIMENT CONTABIL  

 SIMONA CLAUDIA BOZGA  



 

                                                                                             
 

 
T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează 
sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Cicirlau,  

în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  
 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) –cladiri rezidentiale persoane fizice COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

0,08% - 0,2% 0,12% 

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic și/sau chimic 

 
1086 

 
652 

 
1115 

 
669 

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

 
326 

 
218 

 
335 

 
224 

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

 
218 

 
190 

 

 
224 

 
195 

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

 
136 

 
86 

 
140 

 
88 
 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

Art. 458 alin. (1)       
Cladiri nerezidentiale   pers.fizice                           

0,2% - 1,3% 0,3% 

Art. 460 alin. (1)       
Cladiri rezidentiale  pers.juridice                              

0,08% - 0,2% 0,12% 

Art. 460 alin. (2)                                    0,2% - 1,3% 1,3% 

Art. 462 alin. (2)      
Plata cu anticipatie  a impozitului  
pina la 31 martie.                              

0% - 10% 10% 

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 



CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 
Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A 
8.282 - 
20.706 

6.878 -
17.194 

6.042 -
15.106 

5.236 -
13.090 

711 -
1.788 

569 -
1.422 

- - - - 1059 885 

B 
6.878 - 
17.194 

5.199 -
12.998 

4.215 -
10.538 

3.558 -
8.894 

569 -
1.422 

427 -
1.068 

- - - - 922 669 

C 
5.199 -
12.998 

3.558 -
8.894 

2.668-
6.670 

1.690 -
4.226 

427 -
1.068 

284 - 
710 

- - - - 669 613 
 

D 
3.558 -
8.894 

1.690 -
4.226 

1.410-
3.526 

984 -
2.439 

278 -  
696 

142 - 
 356  

- - - - 613 1637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Art. 465 alin. (4)   
Teren intravilan                                                                                                                                                                                                    - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 51 38 38 28 52 39 39 29 

2 Pășune 38 36 36 24 39 37 37 25 

3 Fâneață 38 36 36 24 39 37 37 25 

4 Vie 85 63 51 38 87 65 52 39 

5 Livadă 98 85 63 51 101 87 65 52 

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetație forestieră 

51 38 48 28 52 
 

39 49 29 

7 Teren cu ape 22 19 11 0 23 20 11 0 

8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art. 465 alin. (7)     
Teren extravilan                                                                                                                                                                                 - lei/ha - 

         
Categoria de folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

1 Teren cu construcții 44 45 

2 Teren arabil 71 73 

3 Pășune 39 40 

4 Fâneață 39 40 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 78 80 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 79 81 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 49 50 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 8 8 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 48 49 

9 Drumuri și căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

Art. 467 alin. (2)       
Bonificatie pentru plata cu anticipatie                              

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

 

0% - 10% 0%-10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2021 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2022 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)
 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm

3
, inclusiv 

8                    8 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 
1.600 cm

3
 

9                    9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm
3
 și 2.000 cm

3
 

inclusiv 
20 21 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm
3
 și 2.600 cm

3
 

inclusiv 
78 80 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm
3
 și 3.000 cm

3
 

inclusiv 
157 161 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm
3
 315 323 

7 Autobuze, autocare, microbuze 26 27 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 
32 33 

9 Tractoare înmatriculate 20 21 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4                     4 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6                            6 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 50-150 lei/an 112 

 * grupa de 200 cm
3
 sau fracțiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3) 
Reducere in cazul mijloaceleor 
de transport hibride 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

50% - 100% 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 470 alin. (5)       

 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 154 0 157 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 154 429 157 440 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 445 602 445 618 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 602 1365 602 1400 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 602 1365 602 1400 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 154 269 157 275 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 269 552 275 566 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 552 717 566 736 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 717 1106 736 1135 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1066 1719 1094 1767 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1066 1719 1094 1767 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1066 1719 1094 1767 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 750 761 769 781 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 728 1135 747 1165 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1135 1803 1165 1850 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.803 2675 1850 2745 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1803 2675 1850 2745 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1803 2675 1850 2745 

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 



 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 70 0 72 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 70 160 72 164 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 160 374 164 384 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 374 497 384 510 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 497 882 510 905 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 882 1529 905 1569 

 9 Masa de cel puțin 28 tone 882 1529 905 1569 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 149 349 153 358 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 349 573 358 588 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 573 842 588 964 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 842 1016 964 1042 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1016 1669 1042 1712 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 16069 2315 1712 2375 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2315 3517 2375 3608 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2315 3517 2375 3608 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 2315 3517 2375 3608 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1929 2684 1979 2754 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2684 3648 2754 3743 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2684 3648 2754 3743 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1629 2262 1672 2321 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2262 3129 2321 3210 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3129 4627 3210 4747 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 3129 4627 3210 4747 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 926 1120 950 1150 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1120 1674 1150 1718 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1674 2665 1718 2734 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1674 2665 1718 2734 

Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 40 41 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  60 62 



d. Peste 5 tone 75 77 
 

Art. 472 alin. (2)    
Plata cu anticipatie 
pina la 31 martie                                                            

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

0% - 10% 10% 

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A 
ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 

Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban    

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 5 - 6 6 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 6 - 7 7 
c) între 251 și 500 m² inclusiv 7 - 9 9 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 9 - 12 10 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 12 - 14 14 
f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depășește 1.000 m2 
14+0.01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depășește 1.000 m2 
Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

0 - 15 15 

Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 

0 - 15 3 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, 
cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame 
situate pe căile și în spațiile publice 

0 - 8 4 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și 
branșamente 

0 - 13 13 

Art. 474 alin. (16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă 

9 9 

Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 

0 - 20 - 

Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

0 - 80 82 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică pentru o suprafață de până la 500 m

2
, 

inclusiv 

0 - 4.000 669 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică pentru o suprafață mai mare de 500 m

2 
4.000 - 8.000 4104 

 



 
 
 
 
 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

1%  - 3% 3% 

Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

- lei/m
2
 sau fracțiune de m

2 
- - lei/m

2
 sau fracțiune de m

2 
-
 

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică 

0 - 33 34 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj 
pentru reclamă și publicitate 0 - 24 25 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, 
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiție sportivă internă sau internațională 

0% - 2% 

2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 0% - 5% 5% 

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 
Taxe speciale 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

 Sunt prevăzute în anexa A 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2021 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
Art. 486  
Alte taxe locale 

Sunt prevăzute în anexa B 

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021 
COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

 

Art. 489 alin. (2) 0% - 50% 0% 

*Se inserează rând pentru fiecare impozit și taxă locală asupra căruia/căreia se stabilește cotă adițională. 

Art. 489 alin. (4) 
Pentru terenul agricol nelucrat 2 ani 

0% - 500% 100% 

Art. 489 alin. (5) 
Pentru cladirile si terenurile 
neingrijite situate in intravilan 

0% - 500% 500% 



 

CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

- lei - - lei - 

 lit. a) se sancționează cu amendă 279-696 500 

 lit. b) se sancționează cu amendă 
350 

 

375 
 
 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă. 

325 – 1.578 400 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.    
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 280 – 1.116 400 
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1.116 – 2.784 1337 
 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

1.300 – 6.312 1499 

 
CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 

Anexa A 

  

Art. 484 
Taxe speciale 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 
- lei - 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

- lei - 
Nr. 
crt. 

Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin 
care s-au instituit aceste taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE 
ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1. 1 Art. 6  alin. (2) din  Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 … 
Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea activității de 
comercializare în zone publice 

-Deservire publica la mese- 
10lei/mp 
-Artizanat- 5lei/mp 
-Imbracaminte- 7lei/mp 
-Jucarii,etc- 20lei/mp 
-Produse agroalimentare - 
5lei/mp 
-Comert stradal- 50 lei/zi 

-Deservire publica la mese- 
10lei/mp 
-Artizanat- 5lei/mp 
-Imbracaminte- 7lei/mp 
-Jucarii,etc- 21lei/mp 
-Produse agroalimentare - 
5lei/mp 
-Comert stradal- 51 lei/zi 



2.  Art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 … 
Taxe speciale pentru prestări de servicii specifice în domeniul cadastrului și 
agriculturii 

-Eliberare foaie ortofotoplan 
in format A4- 50 lei 
-Identificarea unui teren 
pentru APIA- 30 lei 
-Eliberare copie titlu de 
proprietate-10 lei 
-Obtinere extras CF+taxa 
OCPI-80 lei 
-Determinbare coordonate 
punct teren prin tehnologia 
GPS-200 lei/imobil, pentru 
acele terenuri care necesita 
mai putin de 10 
-Trasare puncte delimitare 
teren-70lei /punct 
-Trasare axe constructii unde 
datele sint in coordinate- 
70 lei/punct 
-Executie plan de incadrare 
in zona- 100lei/plan A4 

-Eliberare foaie ortofotoplan 
in format A4- 51 lei 
-Identificarea unui teren 
pentru APIA- 31 lei 
-Eliberare copie titlu de 
proprietate-10 lei 
-Obtinere extras CF+taxa 
OCPI-82lei 
-Determinare coordonate 
punct teren prin tehnologia 
GPS-205 lei/imobil, pentru 
acele terenuri care necesita 
mai putin de 10 
-Trasare puncte delimitare 
teren-72lei /punct 
-Trasare axe constructii 
unde datele sint in 
coordinate- 
72 lei/punct 
-Executie plan de incadrare 
in zona- 103lei/plan A4 

3.  Art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 … Taxe speciale pentru finanțarea obiectivelor aprobate prin referendum - - 

4.  Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 … 
Taxe speciale pentru funcționarea serviciilor de administrare a domeniului 
public și privat 

- - 

5.  Art. 18 din Legea nr. 333/2003 … Taxe speciale pentru plata serviciilor de pază - - 

6.  Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 … Taxe speciale pe linia protecției civile 5 lei/gospodarie/an 5 lei/gospodarie/an 

7.  
Art. 43 alin. (7) din Legea … nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor de exploatare ori de investiții. 
Taxe speciale pentru furnizarea/prestarea unui serviciu de utilități publice. 

- - 

8.  
Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. 
(5) și alin. (8) din Legea … nr. 101/2006, republicată 

Taxe speciale pentru servicii de salubrizare 

Persoane fizice: 
-55 lei/an/membru familie 
Persoane fizice autorizate 
care desfasoara activitati de 
birou- 6 lei/luna 
Persoane juridice care nu isi 
vor onora contractul incheiat 
cu operatorul-90 lei/luna 
Nota:

*)
 Familiile peste 

patru persoane platesc 
taxa de salubrizare la 
nivelul familiilor cu patru 
membri. 

*) 
Proprietarii de imobile 

situate in raza comunei 
Cicirlau, cu destinatia de 
casa de vacanta, 
secundara, si care au 
locuinta permanenta in 
alta localitate vor achita o 
taxa de salubrizare 
aferenta unei singure 
persoane /luna, indiferent 
de numarul membrilor 
familiei 

 

Persoane fizice: 
- 70 lei/an//membru familie 

Nota:
*)
 Familiile peste 

patru persoane platesc 
taxa de salubrizare la 

nivelul familiilor cu patru 
membri. 

*) 
Proprietarii de imobile 

situate in raza comunei 
Cicirlau, cu destinatia de 
casa de vacanta, casa  de 
locuit ,secundara, si care 
au locuinta permanenta 

in alta localitate vor 
achita o taxa de 

salubrizare aferenta unei 
singure persoane /an, 
indiferent de numarul 

membrilor familiei 

 

9.  
Art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea … nr. 
230/2006 

Taxe speciale pentru prestarea serviciului de iluminat public - - 

10.  Art. 14 lit. f) din Legea … nr. 241/2006, republicată Taxe speciale privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare - - 



NOTĂ: 1. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea tuturor taxelor speciale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
           2. Temeiurile juridice, precum și denumirile taxelor speciale din modelul-cadru au doar caracter de exemplificare, fără a fi limitative/exhaustive.

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL  IX – ALTE TAXE LOCALE Anexa B 
 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 
 - lei - 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

-  lei - 

Art. 486. - (2)   Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate 
obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt 
utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător.  

- pietrarii/ateliere de prelucrare a pietrei- 200 lei 
- combine -75 lei 
- circulare mobile taiere/ debitare lemn-100 lei 
 - gatere fixe-300 lei 
 - cazane ţuică (palincie)-50lei/cazan 

- pietrarii/ateliere de prelucrare a pietrei- 205 lei 
- combine -77 lei 
- circulare mobile taiere/ debitare lemn-103 lei 
 - gatere fixe-308 lei 
 - cazane ţuică (palincie)-51ei/cazan 

Taxa pentru oficierea casatoriei in afara orelor de program 50 100 lei 

Taxa pentru desfacerea casatoriei prin divort in fata ofiterului de stare civila 500 500 lei 

Ocupare loc public pentru depozitare de diverse materiale( construcţii) între 2-7 zile 2 lei/ mp/zi 2 lei/ mp/zi 

Accesul pe păşunea / pădurea comunală pentru petrecerea timpului liber în weekend: 5 lei/ auto 
1 leu/ pers 

5 lei/ auto 
1 leu/ pers 

 Folosirea drumurilor forestiere sau potecilor de pe păşunea comunală: 
 - ATV-uri,motociclete                                                                              
- jeep-uri  
- autoturisme 

 
25 lei/zi 
40 lei/zi 
40 lei/zi 

 
25 lei/zi 
40 lei/zi 
40 lei/zi 

          Taxă pentru utilizarea infrastructurii 
- moped 

  - vehicul cu tracţiune animală 
- remorci:  
             - până la 1 tonă:  

                    - între 1 tonă şi 3 tone 
                    - între 3 tone şi 5 tone 
                    - peste 5 tone 
       - tractoare:  
                     - până la 100 cmc 
     - între 101 cmc şi 450 cmc 
 - între 451 cmc şi 650 cmc 
    - peste 650 cmc 

Notă: se referă la atelajele, maşinile şi vehiculele care sunt înregistrate de Primăria Cicîrlău 

 
10 lei 
20 lei 

 
20 lei 
50 lei 
75 lei 

100 lei 
 

30 lei 
75 lei 

100 lei 
150 lei 

 

 
 

10 lei 
20 lei 

 
20 lei 
50 lei 
75 lei 
100 lei 

 
30 lei 
75 lei 
100 lei 
150 lei 

 



Taxă pentru utilizarea drumurilor din comună: 
1. taxa transport produsele de carieră şi balastieră (calculat la cantitatea aprobată în 
autorizaţia de exploatare) 
2. taxa transport materialul lemnos ( calculat la cantitatea prevăzută în contractele încheiate   
de organele silvice) 

        3.taxa autorizatie speciala supratonaj   
 

 
1 leu/ tonă 

 
 1 lei/mc 

- 
 

 
- 
 
- 

9lei/zi -   120lei /luna  autoveh.    7,5-20  tone 
60 lei/z i-  /800 lei /luna autoveh.   20-40 tone 

500 lei/zi  autovehicole peste 40 tone cu aprob 
primarului 

Taxă xerox: A4 
  
                    A3 

0,50 lei/pag 
 

1 leu/pag 

0,50 lei/pag 
 

1 leu/pag 
Taxa eliberare documente în regim de urgenţă , certificate de atestare fiscala,etc. 
Taxa eliberare documente  urbanism  in regim de urgenta . 

15 lei  
55 lei 

15 lei  
55 lei 

Taxă eliberare titluri de proprietate 15 lei 15 lei 

Taxa autorizatie de functionare locala  55 lei 55lei 

Taxa inregistrare vehicole lente mopede , atelaje. 50 lei 50 lei 

Taxa inregistrare vehicole lente  tractoare ,excavatoare  vehicole agricole etc. 50 lei 50lei 

Taxa  eliberare avize, acorduri etc. 50 lei 
50 lei 

 

Taxa eliberare adeverinte intravilan ,  certificat de atestare a edificarii/radiere constructii,.etc.... 10 10 

Taxa speciala privind serviciul de eliberare a documentelor privind liberul  acces  
la informatii publice  

 10 lei /coala 

A. Taxă închiriere Cămin Cultural: 
              1.Pentru organizare de nunţi:  -  
          - Ilba 
          - Bîrgău 
                                                              - Handalul- Ilbei 
             
             2. Pentru mese organizate cu ocazia înmormântărilor 
 -Bargau 
              3. Pentru alte manifestari  culturale:  
                                                                              - Cicîrlău  Ilba si  Handalu Ilbei 
          -  Bîrgău  
 Notă:  
           -Contravaloarea energiei consumate pe durata închirierii va fi suportată de beneficiar 

 
200 lei 
150 lei 
80 lei 

 
 

50 lei 
 
 

100 lei 
50 lei 

 

 
- 

200 lei 
- 
 
 

55 lei 
 
 

105 lei 
55 lei 

 

Taxă închiriere autoutilitară 
- Distante mai mici de 25 km. 
- Distante mai mari  de  20 km.  

 
55lei/oră 

2.5-3 lei /km 

 
55lei/oră 

2.5-3 lei /km 

NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
 

REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL Anexa C 
Nr. 
crt. Temeiurile juridice 

1.  Art. 456 alin. (2)........ a) cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale;  
   b) cladiri pentru care s-a instituit un regim de protectie, altele decat monumentele istorice, amplasate in zone de protectie ale monumentelor istorice si in zonele construite protejate;  
   c) cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;  
   d) cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;  
   e) cladirile 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 si 
completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;  
   f) cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;  
   g) cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor 
nationale din Romania, republicata, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;  
   h) cladirea noua cu destinatie de locuinta, realizata in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cladirea cu destinatie de locuinta, realizata pe 
baza de credite, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia;  
   i) cladirile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de pana la 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul;  
   j) cladirea folosita ca domiciliu si/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; ( eroi rev.1989) 
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   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;  
   l) 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;  
   m) 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 Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  
   n) cladirile unde au fost executate lucrari in conditiile Legii nr. 153/2011 privind  masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare;  
   o) cladirile persoanelor care domiciliaza si locuiesc efectiv in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind 
acordarea unor facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", republicata, cu modificarile ulterioare;  
   p) cladirile detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti si 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;  
   r) cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara.  

-  

2.  Art. 464 alin. (2) …  a) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea 

de interes public;  
   b) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul 
mentine afectatiunea de interes public;  
   c) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;  
   d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;  
   e) terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;  
   f) terenurile apartinand asociatiilor si fundatiilor folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;  
   g) terenurile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de pana la 5 ani;  
   h) terenurile aferente cladirii de domiciliu si/sau alte terenuri 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; ( eroi rev.1989) 
   i) suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;  
   j) terenurile aflate in proprietatea 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;  
   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;  
   l) terenurile din extravilan situate in situri arheologice inscrise in Repertoriul Arheologic National folosite pentru pasunat;  
   m) terenurile persoanelor care domiciliaza si locuiesc efectiv in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 27/1996, 
republicata, cu modificarile ulterioare;  
   n) terenurile extravilane situate in arii naturale protejate supuse unor restrictii de utilizare;  
   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;  
   p) suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric si protejate;  
   q) terenurile, situate in zonele de protectie ale monumentelor istorice si in zonele protejate;  
   r) suprafetele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata a efectuarii cercetarilor.  

 

3.  Art. 464 alin. (4) …Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de cel mult 6 luni in cursul 
unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie. 

NOTĂ: 1. Se cuprind numai reducerile și scutirile acordate prin prezenta hotărâre care are caracter normativ. 
            2. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
Anexele A, B și C fac parte integrantă din prezenta anexă. 
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