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R O M Â N I A 

JUDEȚUL NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBUCANI 

 
H O T Ă R Â R E  

privind modificarea Anexelor Nr. 6 și Nr. 10  din Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Țibucani, județul Neamț Nr. 93 din 27 decembrie 2018 “privind 

nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe 
asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2019 pe raza 

comunei Țibucani, județul Neamț” 
 
 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea privind administrația publică locală nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 Văzând Adresa de procedură nr. 433 din 28.01.2019 a INSTITUȚIEI 
PREFECTULUI – JUDEȚUL NEAMȚ - Compartimentul Verificarea Legalității 
Actelor Și Contencios Administrativ Și Procese Electorale, prin care se solicită 
completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ţibucani, judeţul Neamţ nr. 93 din 27 
decembrie 2019  “privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale 
și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2019 pe raza 
comunei Țibucani, județul Neamț”, adoptată cu nerespectarea normelor legale aplicabile 
în materie, respectiv, a Hotărârii Guvernnului Nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – Titlul IX, pct. 24, 
25, 77 – 80, 109 – 110, 148, 162 163, cu recomandarea inițierii unui proiect de hotărâre 
privind completarea actului administrativ supus verificării de legalitate; 

Luând act de avizul comisiilor de specialitate; 
 Având în vedere Raportul secretarului comunei, înregistrat  sub nr. 1087 din 
06.02.2019 și aprobat de primarul comunei; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea privind administrația 
publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBUCANI, JUDEȚUL NEAMȚ adoptă prezenta  
hotărâre. 

  
Art. I. Se aprobă modificarea Anexelor Nr. 6 și Nr. 10  din Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Țibucani, județul Neamț Nr. 93 din 27 decembrie 2018 “privind 
nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate 
acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2019 pe raza comunei Țibucani, 
județul Neamț”, după cum urmează:  

 
I. ANEXA Nr. 6, intitulată  “TAXE SPECIALE ȘI ALTE TAXE LOCALE” , se 

modifică și va avea următorul cuprins: 
“ANEXA nr. 6 la H.C.L.  

Nr. 93 din 27 decembrie 20178 
 

I. TAXE SPECIALE ŞI ALTE TAXE LOCALE 
 

Articolul 484  din Codul fiscal 
 
1. Taxa de salubrizare                                                                                                                                   
  

Pe raza comunei Țibucani, județul Neamț, colectarea deșeurilor provenite din 
gospodării se face în sistem individual (din poartă în poartă) de către concesionarul S.C. 
ROSSAL SRL ROMAN, aprobată prin HCL Țibucani Nr. 14 din 31.01.2017 privind 
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delegarea prin concesiune a gestiunii coroborată cu HCL Țibucani Nr. 43 din 30.06.2017 
din privind aprobarea colectării deșeurilor provenite din gospodării în sistem individual și 
adoptarea unor măsuri pentru asigurarea salubrizării comunei Țibucani, județul Neamț și 
HCL Nr. 18 din 15.02.2018. 
 
2. Taxa pentru finanţarea Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă  
conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu moficările și 
completările ulterioare 
                                                                                                                                                                         
  Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi este fundamentată pe 
necesitatea:  
- asigurării resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării 
situaţiilor de urgenţă, apărarea vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi 
dezastrelor (inundaţii, fenomene meteorlogice periculoase, alunecări de teren etc), 
precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă. 
- dotarea serviciului cu sisteme de avertizare şi alarmare, mijloace de intervenţie. 

 Taxa pentru finanţarea Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă este 
datorată atât de persoanele fizice – locuitori ai comunei Ţibucani, cât şi de persoanele 
juridice care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul 
administrativ al comunei Ţibucani.   

Cuantumul taxei pentru finanţarea Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de 
Urgenţă  pentru persoanele fizice este de 8 lei/an/gospodărie,  iar pentru 
persoanele juridice este de 8 lei/an. 

Taxa pentru finanţarea Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă se 
plăteşte integral până la primul termen de plată - 31 martie 2019.  

În cazul în care termenul de plată a taxei pentru finanţarea Serviciului Voluntar 
Pentru Situaţii de Urgenţă se împlineşte într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în 
termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare. 

Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale, se datorează după acest 
termen majorări de întârziere de 2% pe lună / fracţiune de lună. Cuantumul majorărilor 
de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 
 
3. Taxa primăriei privind intabularea dreptului de folosinţă asupra terenului 
conform legii nr. 7/1996 
a) persoane fizice 

1. Pentru suprafeţe de la 1 – 500 mp, inclusiv este de 51 lei; 
2. Pentru suprafeţe de la 501 – 1000 mp, inclusiv este de 102 lei; 
3. Pentru suprafeţe peste 1000 mp este de 153 lei. 

b) persoane juridice 
1. Pentru suprafeţe de la 1 – 500 mp, inclusiv este de 72 lei; 
2. Pentru suprafeţe de la 501 – 1000 mp, inclusiv este de 143 lei; 
3. Pentru suprafeţe peste 1000 mp este de 215 lei. 
Taxa prevăzută la punctul 3, ca taxă specială, în cuantumul precizat, este 

motivată de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, 
republicată, unde, la art. 12 alin. 3, se dispune că planurile şi registrele cadastrale se ţin 
la zi, în concordanţă cu situaţia de pe teren, în baza cererilor şi comunicărilor făcute 
potrivit legii.  

Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru verificarea 
documentaţiei depuse de către solicitant şi emiterea acordului privind intabularea 
dreptului de proprietate al comunei Ţibucani pentru imobilele aflate în proprietatea 
publică sau privată a comunei Ţibucani. 
 
4. Taxă publicitate Legea nr. 17/2014: 20 lei 
 
5.  Tarife locale speciale 
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 5.1. căutare acte în arhivă - 8 lei/doc; 
 5.2. eliberare copii arhivă -5 lei/doc; 
 5.3. eliberare acte în regim de urgenţă (24 ore) - 15 lei/act; 

 5.4. multiplicare xerox: 
  - format A4 – 0,50 lei/pagină; 
  - format A3 – 1 leu/pagină; 
  - 6  lei pentru fiecare contract de arendare şi 6 lei pentru actul adiţional la 
contractul de arendare; 
  5.5. certificat de atestare fiscală – 5 lei; 
 5.6. eliberare certificat de stare materială - 5 lei; 

5.7. închiriere imobile aflate în proprietatea publică sau privată a comunei 
Ţibucani pentru manifestări private: 

- nunţi, pentru care urmează a se percepe 4 lei/m² (dar nu mai mult de 
400 lei); 
- botezuri, pentru care urmează a se percepe 2 lei/m² (dar nu mai mult 
de 200 lei). 

       5.8. pentru desfacerea produselor ce fac obiectul comerțului în piețe, târguri, 
oboare, standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri 
stabilite pentru anul 2017 se majorează faţă de anul precedent cu un procent de 2%: 

- vânzători ambulanți - 3 lei/m²/zi; 
- căruță cu marfă - 8 lei/zi; 
- autoturism cu marfă - 15 lei/zi; 
- autocamioane cu marfă - 20 lei/zi; 
- autocamioane cu marfă + remorcă -20 lei/zi; 
- taxă tarabă + chioșcuri - 4 lei/m²/zi. 

 
Tarifele de la punctele 5.1. – 5.3. constituie venituri cu destinaţie specială şi se 

utilizează pentru acoperirea cheltuielilor generate de achiziţionarea arhivei electronice. 
Tarifele de la punctele 5.4. –5.6. constituie venituri cu destinaţie specială şi se 

utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru menţinerea la 
parametrii optimi a sistemului informatic şi asigurarea consumabilelor pentru acestea. 

Tarifele de la punctelle 5.7. – 5.8. constituie venituri cu destinaţie specială şi se 
utilizează pentru lucrările de întreţinere a imobilelor aflate în proprietatea publică sau 
privată a comunei Ţibucani şi care sunt închiriate pentru manifestări private. 

Tarifele de la punctele 5.1. – 5.8., vor fi achitate la momentul formulării cererii. 
 

6. Taxă anuală 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 : 
 - U850 - 200 lei/an; 
 - U650 - 80 lei/an; 
 - U445 - 50 lei/an; 
 - combină – pentru persoanele care depun declaraţii de impunere cu lăţime lucru 
de                    - 2 m = 150 lei/an; 
        - 4 m = 250 lei/an; 
        - > 4 m = 300 lei/an; 

Pentru persoanele care nu vor depune declaraţii de impunere: = 500 lei/an; 
 - remorci peste 3,5 tone – 100 lei/an. 
 

 În cazul vehiculelor lente, taxa pentru oricare tip de vehicul este stabilită în 
sumă fixă de 20 lei/an. 



 4 

Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la 
data de 1 ianuarie, taxa datorată pentru întregul an fiscal se achită până cel târziu la 
data de 31 ianuarie a anului de referinţă. 

Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie, taxa se datorează 
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, 
proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv, se declară şi 
se achită în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii. 

Pentru vehiculele lente înstrăinate taxa se dă la scădere începând cu data de 
întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea, proporţional cu perioada 
rămasă până la sfârşitul anului respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus făcând 
obiectul compensării cu alte impozite şi taxe exigibile la acea dată sau al restituirii 
către contribuabil. 
 

7. CONTRACTE DE FIDUCIE 
 
Articolul 488 din Codul fiscal 

 
În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform 

Codului civil, impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare 
transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac 
obiectul operaţiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, începând 
cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie“. 

 
II. ANEXA Nr. 10, intitulată  “PROCEDURA DE ACORDARE A 

SCUTIRILOR FISCALE CATEGORIILOR DE PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE” , 
se modifică și va avea următorul cuprins: 

“ANEXA nr. 10 la H.C.L.  
Nr. 93 din 27 decembrie 2018 

 
I. PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR FISCALE CATEGORIILOR 

DE PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE  
 
Conform Articolulului 456  din Codul fiscal 
 
Consiliile locale acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru 

următoarele clădiri:  
- clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură 

sau arheologice, muzee ori case memoriale;  
- clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele 

istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite 
protejate;  

- clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;  

- clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără 
scop lucrativ; 

- clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, 
începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;  

- clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori 
constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social, se acordă scutirea 
impozitului/taxei în procent de 100%. 

Pentru terenurile aferente clădirilor prevăzute la lit. k), se acordă scutirea 
impozitului/taxei în procent de 100% 
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r) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.  
Scutirea de impozit/taxă pe clădiri se aplică începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor celui în care contribuabilul depune actele care atestă încadrarea clădirii în 
una din situaţiile de la art. 456 alin. (2) din Codul fiscal. 

În aplicarea art. 456 alin. (2) din Codul fiscal sunt avute în vedere obiectivele din 
Lista Patrimoniului Mondial, obiective din Lista Tentativă a Patrimoniului Mondial a 
României, obiective din anexa nr. III la Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III - a - zone protejate, zonele de interes 
arheologic prioritar, monumente istorice de valoare naţională şi universală definite în 
baza art. 8 al Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, 
cu modificările ulterioare, categorii de obiective rare la nivel naţional sau vulnerabile, 
monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local definite în baza art. 
8 al Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Între documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii de impozit/taxă 
pe clădiri, potrivit art. 456 alin. (2) lit. m) şi n) din Codul fiscal, pentru lucrările la 
clădirile monument istoric din zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi din zonele 
construite protejate, se numără copia avizului conform al Ministerului Culturii sau al 
direcţiilor judeţene de cultură.  

În cazurile în care organul fiscal dispune de documentele justificative necesare 
pentru acordarea scutirii de impozit/taxă, nu mai este necesară depunerea acestora de 
către contribuabili.   
 

Conform Articolulului 464  din Codul fiscal 
 
 Consiliile locale acordă scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:  
- terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 

neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;  
- terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără 

scop lucrativ;  
- terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile 

fără scop lucrativ;  
- terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;  
- terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca 

monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele 
decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite 
pentru activităţi economice;  

- terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai 
mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de 
şomaj sau ajutor social;  

- terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării 
unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în 
domeniul ajutorului de stat;  

- terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în 
care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;  

- suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi 
protejate;  

- terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele 
protejate.   

În aplicarea art. 464 alin. (2) lit. i), l), n), p) şi q) din Codul fiscal, sunt avute în 
vedere obiectivele din Lista patrimoniului mondial, terenuri aferente obiectivelor din Lista 
tentativă a patrimoniului mondial a României, terenuri din zonele de interes arheologic 
prioritar, terenuri aferente obiectivelor din anexa III la Legea nr. 5/2000, terenuri ale 
obiectivelor de valoare naţională şi universală definite în baza art. 8 al Legii nr. 422/2001 
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, terenuri 
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unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20240232
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2028409
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2091222
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ale unor categorii de obiective rare la nivel naţional sau vulnerabile, terenuri ale 
obiectivelor reprezentative pentru patrimoniul cultural local definite în baza art. 8 al Legii 
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările 
ulterioare. 
 Între documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii sau reducerii 
de impozit/taxă de la art. 464 alin. (2) lit. r) din Codul fiscal se numără copia autorizaţiei 
de cercetare arheologică sistematică sau preventivă 
 Scutirea de impozit/taxă pe teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a 
anului următor celui în care contribuabilul depune actele care atestă încadrarea terenului 
în una dintre situaţiile de la art. 464 alin. (2) din Codul fiscal, cu excepţia celor prevăzute 
la art. 495 lit. d) din Codul fiscal care se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

În cazurile în care organul fiscal dispune de documentele justificative necesare 
pentru acordarea scutirii de impozit/taxă, iar în cazul monumentelor istorice, terenurilor 
din zonele construite protejate, din zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi din 
siturile arheologice şi industriale avizul direcţiilor judeţene de cultură, nu mai este 
necesară depunerea acestora de către contribuabili”.           

 
Conform Articolulului 469  din Codul fiscal 
 
Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:  
- mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de 

război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, 
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;  

- mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 
handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, 
respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi 
întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de 
invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;  

- mijloacele de transport ale instituţiilor publice;  
- mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 
- mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite 

conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, 
precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;  

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

- autovehiculele acţionate electric;  
- autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate 

în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing.  
         Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport aflate în proprietatea 
sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor 
încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în 
care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat 
şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la 
alegerea contribuabilului, se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care 
persoana depune documentele justificative.  
 

Conform Articolulului 476  din Codul fiscal 
 
 Consiliile locale acordă scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 

autorizaţiilor pentru:  
- lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în 

valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2091222
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2091222
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20240232
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20240232
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20240232
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/76993
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protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de 
proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe 
cheltuială proprie;  

- lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al 
monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările 
ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor 
istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism 
întocmite potrivit legii;  

- lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri 
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de 
administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective.    

Scutirea impozitului pe mijloacele de transport stabilită conform art. 469 alin. (2) 
din Codul fiscal se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 
mijlocul de transport se încadrează în situaţiile respective, cu excepţia celor prevăzute la 
art. 495 lit. d) din Codul fiscal care se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

 
Conform Articolulului 479  din Codul fiscal 
 
- Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de 

reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea 
fac reclamă unor activităţi economice. 

- Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în 
scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul 
sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind 
plătită de această ultimă persoană.  

- Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru 
afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul 
clădirilor. 

- Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile 
de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, 
precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale. 

- Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru 
afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, 
realizării de reclamă şi publicitate.   

 
Conform Articolulului 482  din Codul fiscal 
 
Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe 

spectacole.    
 
Conform Articolulului 485 din Codul fiscal 
 
Sunt scutite de la plata taxelor speciale următoarele categorii de contribuabili: 
- veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor 

de război;   
- organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în 

unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, 
activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu 
handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în 
condiţiile legii;  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/76993
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/153816
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/29453
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/29453
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20240232
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20240232
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- persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de 
invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai 
minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.  

Scutirea de la plata taxelor speciale, se acordă pe bază de cerere, proporţional cu 
perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care 
persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă încadrarea întruna din categoriile 
susmenţionate. Copia actului rămâne ca document oficial la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care îl certifica pentru 
conformitate. 

  
Conform Articolulului 487 din Codul fiscal 
  
Sunt scutite de la plata taxelor instituite conform art. 486 din Codul fiscal  

următoarele categorii de contribuabili: 
- veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor 

de război;  
- organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în 

unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, 
activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu 
handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în 
condiţiile legii“.  
 

Art. III. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre 
autorităților și persoanelor interesate și o va aduce la cunoștință publică prin afișaj la 
sediu instituției. 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMENEAZĂ          
 CONSILIER LOCAL,               SECRETARUL COMUNEI,                                                      

RUSU IOAN                 J U R I S T                     
                           AMBROSĂ COCA                                                                                                                 

                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 23 
Adoptată în ședința  ordinară din data 28 februaruarie  2019 
Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă și nici 1 abţinerie din totalul de 13 consilieri 
în funcţie                                                                                                                                            
Redactat și procesat C. Ambrosă 
28.02.2019 
Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL                                                                                                                           
 

 
 
 
 

 


