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HOTĂRÂREA NR. 199 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 24/2017 privind aprobarea 

repartizării sumei reprezentând  20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din 

impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi 

judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 decembrie 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16114/14 decembrie 2017 a domnului preşedinte Horia 

TEODORESCU pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 24/2017 privind aprobarea 

repartizării sumei reprezentând 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din 

impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi 

judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2017şi Raportul de specialitate nr. 16115/14 

decembrie 2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) litera „b” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu  prevederile art. 4 din Legea nr. 6/2017 

privind bugetul de stat pe anul 2017  şi ale art. 91 alin.(3) litera „a” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă suplimentarea cu 215,0 mii lei a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din 

sumele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2017 și repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, Direcţiei Economice 

Buget Finanţe şi Administrativ şi consiliilor locale enumerate în anexă. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 

decembrie 2017, după cum urmează:  16 voturi „pentru”, 11 „abţineri”,  - voturi „împotrivă”. 

              

            PREŞEDINTE,                                                                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 200 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri  

şi cheltuieli al Judeţului Tulcea,  pe anul 2017  

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 decembrie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16116/14 decembrie 2017 a domnului preşedinte Horia 

TEODORESCU privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului 
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Tulcea, pe anul 2017 şi Raportul de specialitate nr. 16117/14 decembrie 2017 al Direcţiei Economice 

Buget Finanţe și Administrativ; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 privind  bugetul de stat pe anul 2017, art. 19 alin. 

(1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. (1) – Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2017, la venituri, 

de la suma de 212.286,0 mii lei la suma de 212.688,0 mii lei şi la cheltuieli suma de 267.148,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1, bugetul pe secţiunea de funcţionare si secţiunea de dezvoltare conform anexelor nr. 

1a si nr. 1b, bugetul detaliat pe capitole de cheltuieli conform anexei nr. 2. 

(2) Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenţi a sumei de 2.500 mii lei în 

cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent ale 

secţiunii de funcţionare, respectiv a sumei de 2.500 mii lei în cazul înregistrării unor goluri de casă 

provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent ale secţiunii de dezvoltare, precum şi 

pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2017 

pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 54.460,0 mii lei din excedentul anilor 

precedenți. 

  Art. 2 - Anexele  nr. 1, 1a, 1b și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei 

Economice Buget Finanţe și Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea și 

Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 

decembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”,  - voturi „împotrivă”.                    

                      PREŞEDINTE,                                                                    Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                     Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 201 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 decembrie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16143/14 decembrie 2017 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea, pe anul 2017 şi Raportul de specialitate nr. 16144/21585/14 decembrie 2017 al Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea. 

 Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea nr. 

18/14.12.2017; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile  art. 19 alin. (1) lit. b) si alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91, alin (3) lit. a) din Legea nr. 
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215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

nr. 6/ 2017 privind  bugetul de stat pe anul 2017; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea pe anul 2017 la venituri de la suma de 118.144 mii lei la suma de 122.425 mii lei şi la 

cheltuieli de la suma de 129 086 mii lei la suma de 133.367 mii lei, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 10.928 mii lei și deficitul secţiunii de 

dezvoltare în sumă de 14 mii lei se finanţează din excedentul anilor precedenţi.  

 Art. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea și Instituției Prefectului Județului Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 

decembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”,  - voturi „împotrivă”. 

                     PREŞEDINTE,                                                                       Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 202 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Regiei  Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 decembrie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16118/14 decembrie 2017 a domnului preşedinte,  

Horia Teodorescu privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome 

„Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2017 şi Raportul de specialitate  nr. 16119/ 2484/ 14 

decembrie 2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Regiei  Autonome 

„Administraţia Zonei Libere” Sulina; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile  art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/ 2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 91, alin (3), litera a) din Legea 

nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/ 2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017; 

           Conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinul 

Ministrului Finanțelor nr. 20/ 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c)  din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei  publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome 

„Administraţia Zonei Libere” Sulina pe total an 2017, la venituri de la suma de 2.155  mii lei la suma 
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de 2.705 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 2.155  mii lei la suma de 2.705 mii lei, conform anexelor nr. 

1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie,  prezenta hotărâre Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea şi Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 

decembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”,  - voturi „împotrivă”. 

                                    

                     PREŞEDINTE,                                                                 Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 203 

privind  majorarea contribuției financiare  

a  Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea   
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 decembrie 2017, legal 

constituită;  

Văzând Nota de Fundamentare nr. 16034/13.12.2017 a domnului preşedinte Horia Teodorescu prin 

care se propune majorarea contribuției financiare a Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea şi Raportul de 

specialitate nr. 16035/13.12.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ şi al Direcţiei 

Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor;  

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea;  

Conform prevederilor art.12, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 46 alin.(1) lit.a) și f) din Ordonanța 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

              În temeiul art. 97 și art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 Se majorează contribuția financiară anuală a Unității Administrativ Teritoriale Județul 

Tulcea către Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea cu 

suma de 50.000 lei.  

Art.2 Plata contribuției financiare anuale se va acorda în funcție de prevederile bugetare aprobate 

prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Județului Tulcea. 

Art.3 Serviciul Administrație Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei 

Economice, Buget Finanţe şi Administrativ, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 

Proiectelor, Instituției Prefectului – Județul Tulcea și Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a 

Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 

decembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”,  - voturi „împotrivă”. 

                    

                    PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 204 

pentru validarea Dispoziției nr. 671/18.12.2017 privind aprobarea majorării bugetului propriu de 

venituri şi cheltuieli al Județului Tulcea și bugetului de venituri și cheltuieli  

al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2017 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 decembrie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 16376/19.12.2017 a domnului preşedinte, Horia TEODORESCU; 

- Raportul de specialitate nr. 16377/19.12.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ; 

- H.G. nr. 885/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativ- teritoriale; 

- Dispoziția președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 671/18.12.2017 privind aprobarea majorării 

bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea și bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea,  pe anul 2017; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) și art. 104 alin. (1) lit. c) și alin. 

(4) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare și ale  art. 19 alin. (1) și alin. (2) și  art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 -(1) Se validează Dispoziția președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 671/18.12.2017 

privind aprobarea majorării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea și bugetului de 

venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea,  pe anul 2017, pentru 

rectificarea cu suma de 12.881,00 mii lei a bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2017, la venituri 

de la suma de 212.688,00 mii lei la suma de 225.569,00 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 267.148,00 

mii lei la suma de 280.029,00 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe secțiunea de funcționare și 

secțiunea de dezvoltare conform anexelor nr. 1a și nr. 1b. 

(2) Bugetul propriu general consolidat al județului Tulcea, detaliat pe capitole de cheltuieli pe anul 

2017 este conform anexei nr. 2, iar lista proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile post-

aderare, rectificată pe anul 2017, conform anexei nr. 3. 

  Art. 2 - Se validează Dispoziția președintelui Consiliului Județean Tulcea nr.  671/18.12.2017 

privind aprobarea majorării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea și bugetului de 

venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea,  pe anul 2017, pentru 

rectificarea cu suma de 12.110,00 mii lei a bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome 

Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2017, la venituri de la suma de 9.668 mii lei la suma de 

21.778,0 mii lei și la cheltuieli de la suma de 9.668,0 mii lei la suma de 21.778,0 mii lei, conform 

anexelor nr. 4 și 5. 

 Art. 3 - Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Administraţiei Judeţene 

a Finanţelor Publice Tulcea și Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

decembrie 2017, după cum urmează: 25 voturi ,,pentru”, 2 ,,abţineri”, - voturi ‚,împotrivă”. 

                 PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează,  

            Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 205 

privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii  

ale Județului Tulcea, instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea și ale  

Regiei Autonome  Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2018 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 decembrie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare a domnului președinte Teodorescu Horia, înregistrată sub 

nr. 14100/07.11.2017 prin care se propune stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale 

Județului Tulcea, instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea și ale Regiei Autonome  

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2018 și  Raportul de specialitate al Direcției Economice 

Buget Finanțe și Administrativ, înregistrat sub nr. 14102/07.11.2017; 

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin (3), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 486 alin. (1) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  și ale art. 30 din Legea 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 Art. 1. Se aprobă taxele și tarifele reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea, pentru anul 

2018, conform Anexelor nr. 1a și 1b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă taxele și tarifele reprezentând venituri proprii ale instituțiilor publice subordonate 

Consiliului Județean Tulcea, pentru anul 2018, conform Anexelor nr. 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b și 6, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă tarifele reprezentând venituri proprii ale Regiei Autonome Aeroportul “Delta 

Dunării” Tulcea, pentru anul 2018, conform Anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. (1) Se aprobă nivelul majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termenul scadent de 

către debitori a obligației de plată a redevenței aferente contractelor de concesiune pentru terenurile din 

Amenajările Agricole și Piscicole din Delta Dunării, și care nu au prevăzut nivelul majorărilor de 

întârziere pentru neplata la termen a redevenței, în procent de 2 % din cuantumul obligațiilor de plată 

neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat 

următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

(2) Nivelul majorărilor de întârziere prevăzut la alin. 1 se aplică și pentru contractele de concesiune 

încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 5. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Direcției Urbanism și 

Amenajarea Teritoriului, Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, Direcției 

Turism și Mijloace de Transport,  Biroului Venituri, Centrului Național de Informare și Promovare 

Turistică Tulcea, Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea, Institutului de Cercetări Eco – Muzeale 

"Gavrilă Simion" Tulcea, Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea, 

Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, Spitalului Județean de Urgență Tulcea, Regiei Autonome 

Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea și va asigura publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Județului 

Tulcea și pe pagina web a instituției, www.cjtulcea.ro. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

decembrie 2017, după cum urmează: 28 voturi ,,pentru”, - ,,abţineri”, - voturi ‚,împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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                                                                                   ANEXA  Nr. 1.a.   

                                    la Hotărârea nr. 205/29.12.2017 

 

Nr. 

crt. 

TAXE - CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

 

Nivelul taxei 

( lei) 

Cap. I Taxe pentru eliberarea certificatelor , avizelor şi 

autorizaţiilor în domeniul construcţiilor 

 

1 Taxă pentru eliberarea certificatelor de urbanism în 

mediul urban. 

 

Suprafaţa terenurilor pentru care se solicită certificatul 

(mp) pentru mediul urban : 

 

a) până la 150 m.p. inclusiv 6 

b) între 151 - 250 m.p. inclusiv 7 

c) între 250 - 500 m.p. inclusiv 9 

d) între 501 - 750 m.p. inclusiv 12 

e) între 701 - 1000 m.p. inclusiv 14 

f) peste 1000 m.p. 14 + 0,01,lei/mp pentru fiecare 

mp ce depăşeşte 1000 m.p. 

Pentru mediul rural se percepe 50 % din taxa prevăzută 

pentru mediul urban 

 

2 Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 

orice altă construcţie decât cele prevăzute mai jos 

1 % din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţie, 

inclusiv instalaţiile aferente 

3 Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii de construire 

pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă 

sau anexă la locuinţă 

0,5 % din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţii 

4 Taxă pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru 

lucrările de organizare de şantier în vederea realizării 

unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie 

de construire. 

3 % din valoarea autorizată a 

lucrărilor de organizare de 

şantier 

5 Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de 

tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri. 

2 % din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţie 

6 Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 

chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, 

corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe 

căile şi în spaţiile publice. 

8 lei pentru fiecare m.p. de 

suprafaţă ocupată de 

construcţie. 

7 Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală 

sau parţială, a unei construcţii. 

În cazul persoanelor fizice sau juridice, taxa pentru 

eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, 

a oricăror construcţii şi amenajări care nu sunt de natura 

clădirilor se calculează prin aplicarea cotei de 0,1 % 

asupra valorii reale a construcţiilor sau amenajării 

supuse desfiinţării, declarată de beneficiarul autorizaţiei. 

În cazul desfiinţării parţiale, cuantumul taxei se 

calculează proporţional cu suprafaţa construită 

desfăşurată a clădirii supuse desfiinţării, iar pentru 

celelalte construcţii şi amenajări care nu sunt de natura 

clădirilor, taxa se calculează proporţional cu valoarea 

reală a construcţiilor sau amenajărilor supuse 

0,1 % din valoarea impozabilă 

a construcţiei, stabilită pentru 

determinarea impozitului pe 

clădiri, în cazul persoanelor 

fizice, iar în cazul persoanelor 

juridice asupra valorii de 

inventar. 
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desfiinţării. 

8 Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau 

a unei autorizaţii de construire. 

30 % din cuantumul taxei 

iniţiale. 

9 Taxă pentru avizul comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului. 

15 

10 Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de 

structura de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

15 

11 Taxă pentru avizarea autorizaţiei de construire de 

structură de specialitate din cdrul Consiliului Judeţean 

15 

  

 Pentru taxele prevazute la pct. (2) şi ( 3 ) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se 

aplică următoarele reguli : 
a) taxa datorată  se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită 

autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia.; 

b) pentru taxa prevăzută la pct. (3), valoarea reală  a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât 

valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

NOTĂ : 

Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează taxă pentru : 

- certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţiile anexe ale 

acestora, cu condiţia ca acel cult religios să fie recunoscut oficial în Romania ; 

- certificatele de ubanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modenizarea sau reabilitarea 

infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului  ; 

- certificatele  de urbanism şi autorizaţiile de construire, pentru lucrările de interes public naţional, 

judeţean sau local ;  

- certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie  

publică, indiferent de solicitant ; 

- autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii. 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se aplică : 

-  oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării  

şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice ; 

-  fundaţiilor testamentare 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 ; 

-  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 vârsnice, precum şi pentru alte 

persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii ; 

-  elementelor infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum şi  

terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire. 

-  în cazul unei calamităţi naturale. 

In cazul persoanelor fizice, valoarea reală a lucrărilor de construţie nu poate fi mai mică decât 

valoarea impozabilă a clădirii, determinată prin îmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a clădirii, 

exprimată în m.p., cu valoarea impozabilă expimată în lei/m.p. corespunzătoare din tabelul următor: 

 

Nr. 

Crt. 

Tipul clădirii Clădire cu instalaţii de 

apă, canalizare, electrice 

şi încălzire 

(val.impozabila-lei/mp) 

(condiţii cumulative ) 

Clădire fără instalaţii de 

apă,canalizare, electricitate 

sau încălzire 

(val.impozabilă-lei/mp) 

1 Clădiri cu cadre din beton 

armat sau cu pereţi exteriori 

            1.000             600 
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din cărămidă arsă sau din orice 

alte materiale rezultate în urma 

unui tratament termic şi/sau 

chimic 

2 Clădiri cu pereţii exteriori din 

lemn, din piatră naturală, din 

cărămidă nearsă, din vălătuci 

sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic 

şi/sau chimic 

             300              200 

3 Clădire-anexa cu cadre din 

beton armat sau cu pereţi 

exteriori din cărămidă arsă sau 

din orice alte materiale 

rezultate în urma unui 

tratament termic şi/sau chimic 

               200                175 

4 Clădire-anexa cu pereţii 

exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, 

din vălătuci sau din orice alte 

materiale nesupuse unui 

tratament şi/sau chimic 

                 125                  75 

5 În cazul constribuabilului care 

deţine la aceiaşi adresă încăperi 

amplasate la subsol, demisol 

şi/sau mansardă utilizate ca 

locuinţă, în oricare dintre 

tipurile de clădiri prevăzute la 

poz.1-4 

75 % din suma care s-ar 

aplica clădirii 

75 % din suma care s-ar 

aplica clădirii 

6 În cazul constribuabilului care 

deţine la aceiaşi adresă încăperi 

amplasate la subsol, demisol 

şi/sau mansardă utilizate în alte 

scopuri decât cel de locuinţă, în 

oricare dintre tipurile de clădiri 

prevăzute la poz. 1-4 

50 % din suma care s-ar 

aplica clădirii 

50 % din suma care s-ar 

aplica clădirii 

              

 Taxa pentru eliberarea cerificatelor, avizelor şi autorizaţiilor se reduce cu 50 %, în conformitate cu 

Ordonanţa  Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu modificările ulterioare, pentru persoanele fizice care 

domiciliază şi care lucrează în localităţile din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării,, ( conform 

H.G. 395/1996 ) : oraşul Sulina, comunele C.A. Rosetti; Ceatalchioi; Chilia Veche; Crişan ; Maliuc ; 

Pardina; Sfîntu Gheorghe, localităţile: Tudor Vladimirescu (Tulcea) ; Băltenii de Jos ( Mahmudia ); Ilganii 

de Jos ( Nufăru ). 

Cap. 

II 

Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate  

1. Taxe pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate în funcţie de 

dimensiuni pentru fiecare mp sau fracţiune 

 

 a)  în cazul unui afişaj situat în locul în care o persoană derulează o 

activitate economică  

28 lei / an /mp sau 

fracţiune de mp 

 b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru 20 lei / an /mp sau 
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reclamă şi publicitate fracţiune de mp 

2. Taxă pentru servicii de reclamă şi publicitate 3 % din valoarea 

contractului exclusiv 

NOTĂ: 

Taxa 1.a – se plăteşte anticipat. 

Taxa 1.b - se plăteşte trimestrial, până la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie. 

Taxa 2 – se plăteşte lunar, până pe 10 a lunii următoare, devenind exigibilă la data intrării în 

vigoare a contractului de prestări servicii de reclamă şi publicitate. 

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

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

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 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. 

Cap. III Taxe prestări servicii  

1. 

Fotocopiere documente :  

-  pentru un exemplar format A3 0,50 lei 

-  pentru un exemplar format A4 0,30 lei 

2. Prestări servicii informatică, redactare şi tehnoredactare 
Conform calculaţiei de 

preţ la fiecare lucrare 

3. Listare documente imprimantă. 0,23 lei / pag. 

4. Eliberarea documentelor din arhivă. 8 lei /document 

5. 
Eliberare copii planuri din arhivă (documente desenate) 0,5 mp 19  lei pentru  

0,5 mp 

6. 
Eliberare copii planuri din arhivă (documente desenate) 1,0 mp  25 lei pentru 

 1,0 mp 
 

NOTĂ:  Plata acestor taxe pentru serviciile prevăzute la poziţiile 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 de mai sus, se va face, 

în prealabil, cu ordin de plată sau la casieria Consiliului Judeţean Tulcea. 

Cap. IV Taxe  pentru utilizarea zonei drumurilor judeţene 

1. Acord prealabil/prelungire de amplasare şi execuţie lucrări în zona 

drumului judeţean pentru persoane fizice şi juridice 
500 lei/document 

2. Autorizaţie/prelungire de amplasare şi execuţie lucrări în zona 

drumului judeţean pentru persoane fizice şi juridice 
300 lei/document 

3. Acord prealabil/prelungire pentru persoane fizice (construcţii de 

locuinţe, garaje, racorduri, instalaţii de gaze, apa, electricitate, etc.) 
120 lei/document 

4. Autorizaţie/prelungire pentru persoane fizice (construcţii de locuinţe, 

garaje, racorduri, instalaţii de gaze, apa, electricitate, etc.) 
120 lei/document 
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    NOTĂ: 

    Modul de aplicare a taxelor de utilizare a zonei  drumurilor judeţene: 

    1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona drumului, 

cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier. 

    2. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, accesuri, 

amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei se face pe baza autorizaţiei de 

construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces 

în zona drumului: 

- acordul prealabil - se obţine la faza de proiectare; 

- autorizaţia de amplasare şi acces la drum - se obţine înainte de începerea lucrărilor în zona 

drumului. 

    3. Acordul şi autorizaţia de amplasare şi de acces la drum se emit pentru o anumită funcţie a 

obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să obţină aprobarea 

administratorului drumului pentru noua situaţie. 

    4. Taxele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita  acord prealabil sau 

autorizaţie de amplasare şi de acces la drumul judeţean. 

    5. Taxele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările la 

acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate. 

    6. Taxele  se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a drumurilor 

judeţene , însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile judeţene sau alte lucrări în ampriza 

şi în zona de siguranţă. 

    7. Taxele prevăzute în tabelul de mai sus se percep şi în cazul în care se solicită prelungirea acordului 

sau a autorizaţiei. 

    8. Cazurile în care se poate elibera autorizaţia de amplasare şi  acces la drumul judeţean fără a mai fi 

necesară eliberarea acordului prealabil sunt cazurile în care nu este necesara parcurgerea fazei de 

proiectare şi anume: 

     - amplasarea de spaţiu cu destinaţie comerciala [rulota, masa pentru desfacere produse alimentare 

si nealimentare] pe drum judeţean dacă această activitate se va realiza  ocazional şi nu pe  întreaga durata a 

zilei; 

    - în cazul în care  se solicită prelungirea  autorizaţiei de amplasare şi acces la drumul judeţean. 

    9. În afara localităţii, amenajarea accesului la drumul judeţean se realizează conform normativelor 

privind amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumurile publice.  

 

Notă: Taxele prevăzute la poz. 1 şi 2 se plătesc anual, în două rate egale, până la data de 31 martie, 

respectiv 30 septembrie, inclusiv. 

 

 

 

Cap. VII Taxa de utilizare a drumurilor judeţene din Judeţul Tulcea * 

Vinieta matcă – cupon, formate din matcă şi cupon, detaşabile  

Categoria 
Tip autovehicul pe 

documentul de 
Tip autovehicul 

Perioada 

de 

Taxa 

lei 

Culoare 

matcă 

Cap. V 
Taxa de ocupare a terenului aparţinând domeniului public al Judeţului Tulcea situat 

pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (altul decât cel concesionat) 

1. Terenuri ocupate de platforme 4 lei /mp/an 

2. Terenuri ocupate de construcţii, altele decât platforme şi  diguri 

de contur şi compartimentare 

4,2 lei/mp/an 

Cap. VI 
Taxa de ocupare a terenului aparţinând domeniului public/privat al Judeţului Tulcea 

altul decât cel situat pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”  

1. Terenuri 2 lei /mp/an 
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plată valabilita

te 

 

 

A 

 

 

MARFĂ  

 cu   MTMA ≤ 2,5t 

 

 

Vehicule de 

transport marfă cu  

MTMA ≤ 2,5 t 

1 zi 8 Roşu 

7 zile 13 Violet 

1 lună 30 Verde 

6 luni 90 Maro 

12 luni 120 Portocaliu 

 

 

 

B 

 

 

MARFĂ  

2,5 t <MTMA ≤ 

3,5t 

 

 

Vehicule de 

transport marfă cu 2,5t< MTMA ≤ 

3,5 t 

1 zi 13 Roşu 

7 zile 25 Violet 

1 lună 70 Verde 

6 luni 210 Maro 

12 luni 400 Portocaliu 

 

 

 

C 

 

 

MARFĂ  

3,5 t<MTMA ≤ 

7,5 t / 

MICROBUZE 

Vehicule de 

transport marfă cu  

3,5t <MTMA ≤ 7,5to şi 

vehicule de transport persoane 

cu mai mult de 9 locuri pe scaune 

inclusiv conduc. auto 

max. 23 locuri pe scaune incl. 

conduc. auto 

1 zi 15 Roşu 

7 zile 85 Violet 

1 lună 220 Verde 

6 luni 700 Maro 

12 luni 1350 Portocaliu 

 

 

D 

 

MARFĂ  

7,5 t <MTMA 

≤12,0t/ 

AUTOBUZE ŞI 

AUTOCARE 

 

Vehicule de 

transport marfă cu 

 7,5 t < MTMA ≤12,00 t/ 

vehicule de transport pers. 

cu mai mult de 23 locuri 

pe scaune incl. conduc. auto 

1 zi 30 Roşu 

7 zile 145 Violet 

1 lună 380 Verde 

6 luni 1200 Maro 

12 luni 2350 Portocaliu 

 

 

E 

 

MARFĂ 

 cu MTMA >12,oo  

tone, şi max. 3 axe 

( inclusiv) 

 

 

Vehicule de 

transport marfă cu MTMA >12,0 t 

max. 3 axe inclusiv 

1 zi 40 Roşu 

7 zile 190 Violet 

1 lună 490 Verde 

6 luni 1800 Maro 

12 luni 3000 Portocaliu 

 

 

F 

 

MARFĂ  

cu MTMA  >12,oo 

tone  , min. 4 axe 

( inclusiv) 

 

Vehicule de 

transport marfă cu  

MTMA >12,0 t , min. 

4 axe inclusiv 

1 zi 45 Roşu 

7 zile 230 Violet 

1 lună 600 Verde 

6 luni 3000 Maro 

12 luni 5000 Portocaliu 

 

* Notă:  Regulamentul şi condiţiile de aplicare a taxei de utilizare a drumurilor judeţene din Judeţul Tulcea 

au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 40/27.03.2015. 

 

     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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                              ANEXA  Nr. 1 b.   

                                     la Hotărârea nr. 205/29.12.2017 
 

 

Nr. 

crt. 

 

TARIFE – CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

 

 

Cap.I 
Tarife pentru închirierea unor spaţii, mijloace de transport auto şi navale, precum şi a altor 

bunuri din patrimoniul Consiliului Judeţean Tulcea  

1.  

Tarif închiriere şalupa NAIADA 

 - tarif / oră marş 
810 lei /oră 

 - tarif / ora staţionare 340 lei /oră 

2.  

Tarif închiriere şalupa CHARISMA 

- tarif / oră marş 
450 lei /oră 

 - tarif / ora staţionare 200 lei /oră 

3.  
Tarif închiriere spaţii pentru asociaţii, organizaţii, fundaţii şi alte 

persoane juridice fără scop lucrativ 
1,5 lei /mp/lună 

4.  Tarif închiriere spaţii birouri  42 lei /mp/lună 

5.  Tarif închiriere sală de şedinţe 90 lei /oră 

6.  Tarif pentru folosirea instalaţiei de aer condiţionat  40 lei /oră 

7.  Tarif pentru alte utilităţi (retroproiector, microfonie, sonorizare)  10 lei /oră 

8.  Tarif închiriere sistem de traducere simultană  0,20 lei /oră/utilizator 

9.  Tarif închiriere sala – etaj 7       90 lei /ora 

10.  Tarif închiriere ponton acostare 200 lei /lună 

11.  
Tarif pentru vânzarea albumului "Județul Tulcea – istorie, cultură, 

tradiție" 
50 lei /buc. 

12.  Tarif pentru vânzarea „Hărții turistice  a Județului Tulcea” 10 lei/ buc. 

13.  Tarif pentru vânzarea cărții „Păsări din Delta Dunării și împrejurimi” 50 lei/buc. 

14.  
Tarif pentru vânzarea Monitorului Oficial al Judeţului Tulcea 

(format A4) 
3 lei /exemplar 

15.  
Tarif pentru publicarea de documente în Monitorul Oficial al 

Consiliului Judeţean Tulcea 
24 lei /pagină 

16.  
Tarif publicare declarații avere pe pagina web a Consiliului Județean 

Tulcea, pentru alte unităţi administrativ teritoriale din judeţ  
5 lei  / pagina 

17.  Tarif închiriere UNIMOG U 1650* 5.093 lei/buc/lună 

18.  Tarif închiriere AUTOUTILITARA 3,5 TO* 739 lei/buc/lună 

19.  Tarif închiriere AUTOSPECIALIZATA  MAZ* 5.423 lei/buc/lună 

20.  Tarif închiriere BULDOEXCAVATOR TARSUS* 1.089 lei/buc/lună  
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21.  Tarif închiriere AUTOFREZA URAL* 5.082 lei/buc/lună 

22.  Tarif închiriere ÎNCARCATOR FRONTAL L200* 616 lei/buc/lună 

23.  Tarif închiriere AUTOBASCULANTA R19215 cu LAMA* 693 lei/buc/lună 

24.  Tarif închiriere GREDER SEMIPURTAT* 231 lei/buc/lună 

25.  
Tarif de ocupare a terenului aparținând domeniului public al 

Județului Tulcea situat pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta 

Dunării – terenuri ocupate de construcții  

4,2 lei/mp/an 

26.  
Tarif de ocupare a terenului aparținând domeniului public și privat al 

Județului pentru desfășurarea de activități în scop comercial (chioșc, 

rulotă, masă pentru desfacere produse alimentare și nealimentare) 

3 lei/mp/zi 

27.  
Tarif de închiriere teren aparținând domeniului public și privat al 

Județului Tulcea pentru desfășurarea de activități economice cu 

caracter permanent 

4,2 lei/mp/an 

28.  
Tarif de închiriere teren aparținând domeniului public al Județului 

Tulcea pentru desfășurarea de activități portuare 

6,90 lei/mp/an 

29.  
Tarif închiriere bază sportivă de către terțe persoane juridice și fizice 

pentru desfășurare de activități sportive - Sala Polivalentă 

120 lei/oră 

30.  
Tarif închiriere bază sportivă de către terțe persoane juridice și fizice 

pentru desfășurare de alte activități - Sala Polivalentă 

200 lei/oră 

31.  
Tarif închiriere bază sportivă de către terțe persoane juridice și fizice 

pentru desfășurare de spectacole, concerte organizate în sistem 

impresariat - Sala Polivalentă 

600 lei/oră 

32.  

Tarif  închiriere bază sportivă de către cluburi sportive de drept 

public - Sala Polivalentă 

- pregătiri / antrenament 

- competiții 

 

 

30 lei/antrenament 

100 lei/competiție 

33.  

Tarif  închiriere bază sportivă de către alte cluburi și asociații 

sportive - Sala Polivalentă 

- antrenament echipe juniori 

- competiții echipe juniori 

- antrenament echipe seniori 

- competiții echipe seniori 

 

 

50 lei/oră 

120 lei/oră 

120 lei/oră 

150 lei/oră 

34.  
Tarif închiriere Sala Polivalentă spații birouri pentru desfășurarea de 

activități economice 

22 lei/mp/lună 

35.  
Tarif închiriere Sala Polivalentă spații birouri pentru asociații, 

fundații, organizații și alte persoane juridice fără scop lucrativ 

22 lei/mp/lună 

36.  
Tarif închiriere foaier Sala Polivalentă pentru desfășurarea de 

activități economice 

45 lei/mp/lună 

37.  
Tarif închiriere foaier Sala Polivalentă pentru desfășurarea de 

activități organizate de cluburi, asociații sportive, alte structuri 

sportive recunoscute în condițiile legii 

0,50 lei/mp/oră 

38.  

Tarif de cazare Hotel Sportiv „Casa Albastră” pentru acțiuni 

organizate de: 

- Federațiile sportive naționale pentru loturile olimpice și naționale;   

30 lei/pers/zi 
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- Structuri sportive școlare și universitare cu personalitate juridică 

39.  

Tarif de cazare Hotel Sportiv „Casa Albastră” pentru acțiuni 

organizate de: 

- Federațiile sportive naționale, altele decât cele pentru loturile 

olimpice și naționale;   

- Alte structuri sportive recunoscute în condițiile legii; 

- Comitetul Olimpic și Sportiv Român; 

- Agenția Națională Anti Doping; 

- Institutul Național de Medicină Sportivă 

45 lei/pers/zi 

40.  

Tarif de cazare Hotel Sportiv „Casa Albastră” altul față de poziția 

38, 39 (camere cu 1 sau 2 paturi, garsoniere și/sau apartamente, cu 

grup sanitar propriu, televizor, aer condiționat, frigider) – cameră 

single 

100 lei/ /zi 

41.  

Tarif de cazare Hotel Sportiv „Casa Albastră” altul față de poziția 

38, 39 (camere cu 1 sau 2 paturi, garsoniere și/sau apartamente, cu 

grup sanitar propriu, televizor, aer condiționat, frigider) – cameră 

dublă 

130 lei/ /zi 

42. 2
. 

Tarif de cazare "Centrul de Informare Europa" camera dublă – regim 

single                               
130 lei/zi 

43. . 
Tarif de cazare "Centrul de Informare Europa" camera dublă 

150 lei/zi 

44. . 
Tarif de cazare "Centrul de Informare Europa" apartament 2 

persoane 
200 lei/zi 

45. . 
Tarif de cazare "Centrul de Informare Europa" apartament 4 

persoane 
  300 lei/zi 

46. . 
Închiriere platou 850 m2 (amplasare cort) incintă "Centrul de 

Informare Europa" 
2 lei/mp/zi 

47. . 
Închiriere salon "Centrul de Informare Europa" – capacitate 14 

locuri  
80 lei/oră 

48. 3
. 

Activități recreative și picnic (închiriere spațiu pentru evenimente 

adulți și copii) incintă "Centrul de Informare Europa" 
100 lei/zi 

    

       Notă:   * Tarifele prevăzute la poziţiile 17-24 nu includ cheltuieli privind reparaţii utilaje, operator, 

combustibil, taxe. 

 *Tariful se va plăti în funcţie de numărul de zile confirmate de proprietar, în care utilajul va fi 

utilizat  

 

 

Cap.II Tarif pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public 

judeţean de persoane, prin curse regulate speciale în judeţul Tulcea 

Nr.crt. Denumire tarif  

1. 

Eliberarea licenţei de traseu pentru serviciul de transport public 

judeţean de persoane, prin curse regulate speciale – pentru un 

traseu 

400 lei/licenţă/traseu 

2. 
Eliberarea unui duplicat al licenţei de traseu ocazionată de 

pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate iniţial  
370 lei/licenţă 
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3. 
Înlocuirea licenţei de traseu ocazionată de schimbarea denumirii 

operatorului de transport sau a adresei sediului social  
200 lei/licenţă 

 

 

Cap.III 
Tarife pentru depăşirea limitelor de tonaj şi/sau gabarit de către autovehiculele  care circulă  

pe drumurile administrate de Consiliul Judeţean Tulcea 

Nr. 

Crt. 
Denumire tarif 

Unitatea 

de 

calcul 

Tarif unitar (Lei) 

1 Emitere Autorizaţie Speciala de Transport  

( AST), traseu şi condiţii de parcurs  

Tarif 

/doc. 
85,00 

2 Depăşirea 

masei totale 

maxime 

admise,indife

rent de tipul 

suspensiilor, 

numărul de 

osii sau de 

roţi 

Masa 

totala 

reala     

   ( tone) 

Cuprinsa intre limitele 

de tonaj 

Tarif x 

distanţă 

Tarif (Lei) 

16,01 si  20,00 1,05 

20,01  25,00 1,30 

25,01  30,00 1,60 

30,01  35,00 1,80 

35,01  40,00 2,10 

40,01  45,00 2,36 

45,01  50,00 2,60 

50,01  55,00 5,75 

55,01  60,00 6,26 

Peste 60,00 6,26  lei  + 0,56 lei pentru 

fiecare 0,01 - 5,00 tone 

peste 60,00 tone 

3 Depăşirea 

masei admise 

pe axe  

indiferent de , 

numărul de 

osii sau de 

roţi 

Axa 

simpla cu 

(tone) 

Cuprinsa intre limitele 

de tonaj 

 

 

 

 

 

Suspensii 

pneumatice 

sau 

echivalente 

Tarif ( Lei ) 

Alte 

suspensii 

decât 

pneumatic

e sau 

echivalent

e 

Tarif ( Lei 

) 

0,01 si 0,50 Tarif x 

distanţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,34 0,46 

0,51  1,00 0,92 1,26 

1,01  1,50 1,38 1,84 

1,51  2,00 4,00 5,12 

2,01  2,50 6,22 7,78 

2,51  3,00 9,00 11,38 

3,01  3,50 12,00 15,00 

Peste 3,50 tone 12,00 lei  + 

5,20 lei 

pentru fiecare 

0,01 – 0,50 

tone peste 

3,50 tone 

Tarifele 

prevăzute 

pentru 

suspensii 

pneumatic

e x 1,50 

Axa 

dublă  

( tone) 

Cuprinsa intre limitele 

de tonaj 

Tarif x 

distanţă 

Suspensii 

pneumatice 

sau 

Alte 

suspensii 

decât 
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echivalente 

Tarif ( Lei ) 

pneumatic

e sau 

echivalent

e 

Tarif ( Lei 

) 

0,01 si 0,50 1,00 1,30 

0,51  1,00 1,42 1,84 

1,01  2,00 2,86 3,60 

2,01  3,00 4,28 5,38 

3,01  4,00 5,25 5,72 

4,01  5,00 7,52 9,40 

5,01  6,00 9,20 11,56 

Peste 6,00 tone 9,20 lei  + 

7,80 lei 

pentru fiecare 

0,01 – 1,00 

tone peste 

6,00 tone 

Tarifele 

prevăzute 

pentru 

suspensii 

pneumatic

e x 1,30 

 Axa tripla  

( tone) 

Cuprinsa intre limitele 

de tonaj 

Tarif x 

distanţă 

Suspensii 

pneumatice 

sau 

echivalente 

Tarif ( Lei ) 

Alte 

suspensii 

decât 

pneumatic

e sau 

echivalent

e 

Tarif ( Lei 

) 

0,01 si 0,50 1,52 1,94 

0,51  1,00 1,84 2,36 

1,01  2,00 2,78 3,52 

2,01  3,00 4,58 5,76 

3,01  4,00 6,38 7,98 

4,01  5,00 8,10 10,16 

5,01  6,00 10,16 12,76 

6,01  7,00 12,26 15,34 

Peste 7,00 tone 12,26 lei  + 

5,20 lei 

pentru fiecare 

0,01 – 1,00 

tone peste 

7,00 tone 

 

Tarifele 

prevăzute 

pentru 

suspensii 

pneumatic

e x 1,50 

4 Depasirea 

dimensiunilor 

maxime 

admise Lungime 

cu (metri) 

Cuprinsă intre limitele 

de lungime 

Tarif x 

distanţă 

 

Tarif ( Lei ) 

0,01 şi 2,00 0,16 

2,01  3,00 0,42 

3,01  4,00 0,72 

4,01  5,00 0,96 

Peste 5,00 m 0,96 lei + 0,26 lei pentru 
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fiecare 0,01 – 1,00 metri 

peste 5,00 metri 

 

Lăţime cu 

(metri) 

Cuprinsă intre limitele 

de lungime 

Tarif x 

distanţă 

 

Tarif ( Lei ) 

0,01 şi 0,25 0,30 

0,26  0,50 0,54 

0,51  1,00 1,06 

1,01  1,50 1,60 

1,51  2,00 2,10 

2,01  2,50 4,62 

2,51  3,00 7,10 

3,01  3,50 9,62 

3,51  4,00 12,14 

Peste 4,00 m 12,14 lei + 2,60 lei pentru 

fiecare 0,01 – 0,50 metri 

peste 4,00 metri 

 

Înălţime 

cu 

(metri) 

Cuprinsă intre limitele 

de lungime 

Tarif x 

distanţă 

 

Tarif ( Lei ) 

0,01 şi 0,25 0,30 

0,26  0,50 0,54 

0,51  1,00 1,04 

1,01  1,50 1,60 

1,51  2,00 2,10 

2,01  2,50 4,62 

2,51  3,00 7,10 

3,01  3,50 9,62 

3,51  4,00 12,14 

Peste 4,00 m 12,14 lei + 2,60 lei pentru 

fiecare 0,01 – 0,50 metri 

peste 4,00 metri 

   

 NOTĂ: 

      Precizări privind aplicarea tarifelor pentru  depăşirea limitelor de tonaj şi/sau gabarit de către 

vehiculele care circulă pe drumurile administrate de Consiliul Judeţean Tulcea: 

    A. Sunt exceptate de la plata tarifului: 

    a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; 

    b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne; 

    c) vehiculele deţinute de administratorii de reţele de drumuri  şi de către subunităţile acestora; 

    d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; 

    e) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului 

nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de 

urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

    f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum 

sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul 

Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul 
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privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de 

Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; 

    g) vehiculele care efectuează transporturi funerare; 

    h) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul 

unor calamităţi sau dezastre naturale. 

    B. Modul de aplicare a  tarifelor pentru  depăşirea limitelor de tonaj şi/sau gabarit de către vehiculele 

care circulă pe drumurile administrate de Consiliul Judeţean Tulcea    

    a) Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state. 

    b) Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu de 

vehicule format dintr-un autovehicul şi semiremorca/remorca tractată de acesta, cu sau fără încărcătură. 

    c) Masele şi dimensiunile maxime admise sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului 

nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

    d) Controlul maselor şi dimensiunilor se efectuează pe reţeaua de drumuri judeţene aflate în 

administrarea Consiliului Judeţean Tulcea. 

    e) Tarifele suplimentare de utilizare prevăzute în prezenta anexă se aplică pentru: 

    (i) efectuarea transportului cu vehicule a căror încărcătură este indivizibilă; utilajele sunt considerate 

mărfuri indivizibile chiar dacă acestea sunt transportate având demontate părţi componente; 

    (ii) efectuarea transportului cu vehicule care, fără încărcătură, depăşesc constructiv masele şi/sau 

dimensiunile maxime admise. 

    C. Eliberarea Autorizaţiei Speciale de Transport (AST) 

    a) Tarifarea pentru eliberarea AST se efectuează pentru fiecare document eliberat. Documentul se 

eliberează de către  Compartiment Autoritatea Județeană de Autorizare Transport Public din cadrul 

Consiliului Judeţean Tulcea, în condiţiile şi cu utilizarea documentelor prezentate pe sit-ul www. 

cjtulcea.ro. 

    b)  Verificarea deţinerii AST se face de către agentii de control  împuterniciţi în acest scop cu ocazia 

controlului maselor şi dimensiunilor se efectuează pe reţeaua de drumuri judeţene aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Tulcea. Nedeţinerea AST se sancţionează conform  prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

   c) AST se eliberează şi în cazul în care transportul este exceptat de la plata tarifelor suplimentare de 

utilizare. 

    D. Tarifare pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe) 

    a) Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea 

masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare 

valoarea cea mai mare rezultată. 

    b) Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător 

masei reale a vehiculului. 

    c) În situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, 

clasificarea axelor, din punctul de vedere al distanţei dintre axe, se efectuează pentru fiecare vehicul, 

indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul. 

    d) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea tarifului unitar 

corespunzător valorii cu care este depăşită masa maximă admisă pe axe, în funcţie de categoria drumului 

pe care se circulă. 

    e) Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul, tarifarea 

pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, 

triplă), în funcţie de distanţa dintre axe. 

    f) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează pentru 

ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de axe. 

    g) În cazul vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de la partea 

din faţă a vehiculului spre spatele acestuia. 
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    h) În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale 

aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează. 

    i) Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se impun condiţii pentru însoţire dacă 

depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei 

totale înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până la: 

    (i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă; 

    (ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă; 

    (iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă; 

    (iv) 5% inclusiv, pentru masa totală. 

    j) Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de transport de 

persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze). 

       E. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise 

    a) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea tarifului unitar 

corespunzător valorii cu care este depăşită dimensiunea maximă admisă. 

    b) În situaţia în care sunt depăşite cel puţin două dintre dimensiunile maxime admise, se cumulează 

tarifarea pentru dimensiunile care sunt depăşite. 

    c) AST eliberată pentru depăşirea constructivă a lungimii maxime admise este valabilă chiar dacă 

transportul, inclusiv încărcătura, depăşeşte lungimea înscrisă în AST, cu condiţia ca aceasta să se 

încadreze în intervalul tarifar pentru care a fost eliberată AST, indiferent de încărcătura transportată. 

    d) În cazul în care dimensiunile se determină cu ocazia controlului şi se constată o depăşire a 

dimensiunilor maxime admise cu până la 0,05 m, aceste transporturi sunt considerate a se încadra în 

limitele maxime admise. 

    F. Tarifare pentru eliberarea AST 

    Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării AST se aplică prin cumularea tarifelor pentru eliberarea 

AST, pentru depăşirea masei totale sau pe axe şi pentru depăşirea dimensiunilor. 

    G. Modul de efectuare a calculelor: 

    a) tariful unitar se introduce în calcul cu numărul de zecimale rezultat, fără rotunjiri; 

    b) distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate; 

    c) rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc; 

    d) tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în 

care se efectuează plata. 

 

Cap.IV Tarife pentru ocuparea amprizei şi zonei de siguranţă a drumurilor judeţene  

Nr. crt. Denumire tarif 
Unitate 

de calcul 

Tarif 

unitar  

[lei] 

A 
OCUPAREA SUPRAFEŢELOR DIN ZONA DRUMURILOR 

JUDEŢENE 
  

1 Amplasare panou publicitar pe drum judeţean 
Tarif /m2 

luna 
10,00 

2 

Spatiu cu destinatie comerciala [chiosc, rulota, masa pentru desfacere 

produse alimentare si nealimentare] pe 

drum judeţean 

Tarif /m2 

luna 
3,00 

3 

Suprafetele desemnate a deveni spatii de servicii si spatii de parcare, 

precum si suprafetele devenite disponibile, care apartin 

administratorului, in zone adiacente, la drum judeţean 

Tarif /m2 

luna 

Minim 

3,00 sau 

Stabilit 

prin 

licitatie 

4 
Locuri de parcare care deservesc obiective economice pe drum 

judeţean 

Tarif /m2 

luna 
3,00 
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5 
Accesuri la diferite obiective [statii de distributie carburanti, hoteluri, 

moteluri, depozite, spatii comerciale, etc.] pe drum judeţean 

Tarif /m2 

luna 
2,00 

B AMPLASARI DE CABLURI SI CONDUCTE 

6 

Amplasari de cabluri electrice, telefonice, TV, internet 

6.1 subtraversare  
Tarif 

/ml/luna 
2,00 

6.2 cablu subteran in lungul drumului 

In ampriza, in afara 

partii carosabile 

Tarif 

/ml/luna 

2,00 

Sub partea carosabila 3,00 

In zona de siguranta 0,80 

In canale tehnice in 

zona de siguranta 
0,10 

6.3 stalpi de care este prins cablul aerian in 

lungul drumului 

In ampriza,  in afara 

partii carosabile 

 ( pe trotuare) 

Tarif 

/buc/ 

luna 

5,00 

In zona de siguranta 3,00 

6.4 cablu aerian in lungul drumului 

In ampriza, in afara 

partii carosabile 

( pe trotuare) 
Tarif 

ml/luna 

2,00 

In zona de siguranta 1,00 

6.5 pe poduri si podete 

In canale tehnice 

Tarif 

/ml/luna 

5,00 

Ancorat de pod sau in 

alta solutie decat 

canal tehnic 

10,00 

7 

Amplasarea conductelor de apa, canalizare, aburi si alte produse neinflamabile, de gaze, titei si 

alte produse inflamabile, benzi transportoare care traverseaza aerian drumurile 

7.1 Traversare aeriana  
Tarif 

/ml/luna 
5,00 

7.2 Subtraversare  
Tarif 

/ml/luna 
3,00 

7.3 Amplasare subterana in lungul drumului 

In ampriza, in afara 

partii carosabile 

( pe trotuare) 
Tarif 

/ml/luna 

3,00 

Sub partea carosabil 5,00 

In zona de siguranta 2,00 

In canale tehnice in 

zona de siguranta 
0.10 

7.4 Amplasare aeriana in lungul drumului 

In ampriza, in afara 

partii carosabile 
Tarif 

/ml/luna 

12,00 

In zona de siguranta 9,00 

7.5 Pe poduri si podete 

In canale tehnice 

Tarif 

/ml/luna 

25,00 

Ancorat de pod sau in 

alta solutie decat 

canal tehnic 

40,00 

 

NOTĂ: 

 

Precizări privind aplicarea tarifelor pentru ocuparea amprizei şi zonei de siguranţă a drumurilor judeţene: 

- Tarifele se aplica si in cazul in care obiectivele nu functioneaza sau in cazurile in care lucrarile la acestea 

au fost sistate sau nu au fost finalizate. 
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- Tarifele se aplica si in cazul in care obiectivele se vor amplasa in afara zonei de protectie a drumurilor 

judeţene, insa numai daca se realizeaza si drum de acces la drumurile judeţene sau alte lucrari in ampriza 

si in zona de siguranta. 

- Pentru panourile publicitare, suprafata minima supusa tarifarii va fi suprafata rezultata din incadrarea 

proiectiei orizontale a panoului, la care se adauga 1,00 m de jur imprejur. 

- Pentru spatiile prevazute la lit. A, pozitia 2, suprafata minima tarifata va fi suprafata obiectivului 

amplasat, plus 1,00 m de jur imprejur, la care se adauga suprafata aferenta stationarii autovehiculelor in 

afara partii carosabile. 

- Pentru accesele la diferite obiective prevazute la lit. A, pozitia 5, suprafata supusa tarifarii reprezinta 

terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza si zona de siguranta, prin realizarea accesului. 

- Tariful de ocupare a zonei drumului conform lit. A si B nu se aplica persoanelor fizice care realizeaza 

accesuri la locuinte, case de vacanta sau garaje, precum si pentru instalatiile care asigura utilitatile 

necesare consumului casnic [apa, gaze,energie electrica, canalizare]. Aceasta scutire nu este valabila insa 

in cazul in care se schimba destinatia locuintei sau a garajului [de exemplu, transformarea in spatiu 

comercial etc.] sau se amplaseaza in  incinta constructiilor cu caracter comercial. 

   - Tariful de ocupare al zonei drumurilor județene nu se aplica pentru autoritățile administrației publice. 

 

     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

                                                                                  ANEXA  Nr. 2.a.   

                                     la Hotărârea nr. 205 /29.12.2017 

INSTITUTUL  DE  CERCETĂRI  ECO – MUZEALE „GAVRILĂ SIMION” TULCEA 

 TAXE  

Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării  

1. Taxă vizitare expoziţia de bază (pe tot parcursul anului)  
20 lei/adult,10 lei/pensionar  

5 lei/ preşcolar, elev, student  

2. Taxă ghidaj în limba română 100 lei/grup 

3. Taxă ghidaj în limba străină 200 lei/grup 

4. Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/oră 

5. Taxă filmare profesionistă 500 lei/oră 

6. Taxă parteneriat educațional (2 activități) 10 lei/elev/preșcolar 

7. Taxă vizitare expoziție – abonament anual pentru familii 350 lei/an 

Muzeul de Istorie si Arheologie  

1. Taxă vizitare expoziţia de bază 

8 lei/adult 

5 lei/preşcolar, elev, student, 

pensionar 

2. Taxă ghidaj în limba română 40 lei/grup 

3. Taxă ghidaj în limba străină 40 lei/grup 

4. Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/oră  

5. Taxă filmare profesionistă 500 lei/oră   

6. 
Taxă ateliere de educaţie şi creativitate (în vacanța 

școlară) 
10 lei/zi/copil 

7. 
Taxă ateliere de educaţie şi creativitate (pentru 

parteneriate cu unitățile de învățământ) 

7,5 lei/zi/elev/pachet educațional 

2,5 lei/zi/elev/alte activități 

suplimentare 

Muzeul de Artă  

1. Taxă vizitare expoziţia de bază 8 lei/adult 
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4 lei/preşcolar, elev, student, 

pensionar 

2. Taxă unică de vizitare a Muzeului de Artă 

10 lei/adult 

5 lei/preşcolar, elev, student, 

pensionar 

3. Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/oră   

4. Taxă filmare profesionistă 500 lei/oră  

5. Taxă ghidaj în limba străină 100 lei/grup 

6. Taxă ghidaj în limba română 50 lei/grup 

Casa „AVRAMIDE”  

1. Taxă vizitare expoziţia de bază 

6 lei/adult 

3 lei/preşcolar, elev, student, 

pensionar 

2. 
Taxă unică de vizitare a Muzeului de Artă şi Casa 

„AVRAMIDE” 

10 lei/adult 

5 lei/preşcolar, elev, student, 

pensionar 

3. Taxă ghidaj în limba română 50 lei/grup 

4. Taxă ghidaj în limba străină 100 lei/grup 

5. Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/oră 

6. Taxă filmare profesionistă 500 lei/oră   

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară  

1. Taxă vizitare expoziţia de bază 

6 lei/adult 

3 lei/preşcolar, elev,student, 

pensionar 

2. Taxă ghidaj în limba română 40 lei/grup 

3. Taxă ghidaj în limba străină 100 lei/grup 

4. Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/aparat   

5. Taxă filmare profesionistă 500 lei/aparat   

Monumentul Paleocreștin Niculițel  

1. Taxă vizitare 

8 lei/adult 

4 lei/preşcolar, elev,  

student, pensionar 

2. Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/aparat   

3. Taxă filmare profesionistă 500 lei/aparat   

Muzeul Farului vechi Sulina  

1. Taxă vizitare 

8 lei/adult 

4 lei/preşcolar, elev,  

student, pensionar 

2. Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/aparat   

3. Taxă filmare profesionistă 500 lei/aparat   

Gospodăria ţărănească conservată în situ Enisala  

1. Taxă vizitare  

4 lei/adult 

2 lei/preşcolar, elev,  

student, pensionar 

2. Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/aparat   

3. Taxă filmare profesionistă 500 lei/aparat   

4. 
Taxă unică pentru vizitarea Cetăţii Medievale Enisala şi 

a Gospodăriei ţărăneşti conservată în situ Enisala 

8 lei/adult 

4 lei/preşcolar, elev,  

student, pensionar 

Cetatea medievală Enisala  
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1. Taxă vizitare  

6 lei/adult 

3 lei/preşcolar, elev,  

student, pensionar 

2. Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/aparat   

3. Taxă filmare profesionistă 500 lei/aparat   

4. 
Taxă unică pentru vizitarea Cetăţii Medievale Enisala şi 

a Gospodăriei ţărăneşti conservată în situ Enisala 

8 lei/adult 

4 lei/preşcolar, elev,  

student, pensionar 

Alte case memoriale, situri arheologice şi etnografice  

1. Taxă vizitare 

4 lei/adult 

2 lei/preşcolar, elev,  

student, pensionar 

2. Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/oră  

3. Taxă filmare profesionistă 500 lei/oră  

Taxele se vor încasa de către Institutul de Cercetări Eco – Muzeale „Gavrilă Simion”  Tulcea. 

 

 PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

         Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                          Marius Cristi MIHAI       
  

 

 

                                                                                      ANEXA  Nr. 2.b.   

                                     la Hotărârea nr. 205/29.12.2017 
 

INSTITUTUL  DE  CERCETĂRI  ECO – MUZEALE „GAVRILĂ SIMION” TULCEA 

 

 TARIFE 

1. Centrul de documentare „Celic-Dere”  

- tarif / cazare pat/zi 20 lei cazare pat/zi 

2. Tarif expertiza de specialitate bunuri de patrimoniu cultural mobil 15 % din valoarea 

expertizată 

3. Tarif diagnostic arheologic (pentru suprafeţe de până la 20 ha)                      276 lei/zi 

4. Tarif diagnostic arheologic (pentru suprafeţe de peste 20 ha) minim 30 lei/ha 

5. Tarif studiu istoric                      276 lei/zi 

6. Tarif consultanţă ştiinţifică de specialitate (etnografie, artă, ştiinţe 

naturale, carte veche) 

                     276 lei/zi 

7. Tarif supraveghere arheologica preventivă persoane fizice                      200 lei/zi 

8. Tarif supraveghere arheologica preventivă persoane juridice                      276 lei/zi 

9. Tarif cercetare arheologica preventiva persoane juridice                      276 lei/zi 

10. Tarif cercetare arheologica preventiva persoane fizice                      200 lei/zi 

11. Tarif închiriere mijloc de transport  

 - tarif / km 1,5 lei/km 

 -     tarif /ora staționare                       1 leu/ora 

Muzeul de Istorie şi Arheologie  

12. Tarif minim de  închiriere spaţiu (18 mp.) din Muzeul Farul Vechi 

Sulina  pentru societăţi comerciale 

42 lei/mp/lună 

Biroul de restaurare patrimoniu mobil şi imobil  
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13. Tarif evaluare 30 lei/piesă 

14. Tarif pentru restaurarea icoanelor 13,51 lei/oră 

15. Tarif pentru restaurarea pieselor de ceramică, metal, textile, lemn, carte 

veche, taxidermie 

12,68 lei/oră 

16. Tarif pentru întocmirea dosarului de restaurare (opţional) 50 lei/dosar 

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară  

17. Tarif pentru susţinerea unor lecţii tematice în alte locaţii decât sediul 

muzeului 

30 lei/oră 

18. Tarif închiriere sală didactică pentru activităţi cultural educative 30 lei/oră 

19. Tarif listare documente existente în baza de date  2 lei/pagina A4 

Muzeul de Artă  

20. Tarif pentru susţinerea unor lecţii tematice în alte locaţii decât sediul 

muzeului 

30 lei/oră 

21. Tarif  închiriere spațiu pentru evenimente publice sau private 300 lei/oră 

22. Tarif închiriere sala multifuncţională, parter 50 lei/oră 

23. Tarif pentru susținerea activităților cultural educative 10 lei/elev/preșcolar 

Casa „AVRAMIDE”  

24. Tarif minim de închiriere spaţiu pentru societăţi comerciale 42 lei/mp/lună 

25. Tarif închiriere sala multifuncţională, parter 50 lei/oră 

26. Tarif închiriere spațiu demisol pentru evenimente publice sau private 

care necesită ocuparea întregului demisol (6 săli x 50 lei/oră) 

300 lei/oră 

27. Tarif închiriere spațiu demisol pentru expoziții temporare organizate de 

artiști amatori (4 săli x 50 lei/oră) 

200 lei/săptămână 

Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării  

28. Tarif închiriere sală de conferinţă multifuncţională 100 lei/oră 

29. Tarif închiriere sala mică multifuncţională  şi ludotecă  50 lei/oră 

30. Tarif minim de  închiriere spaţiu (70 mp) pentru societăţi comerciale 42 lei/mp/lună 

 

Tarifele se vor încasa de către Institutul de Cercetări Eco – Muzeale  „Gavrilă Simion” Tulcea. 

 

                   PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                          Marius Cristi MIHAI 
 

                                                                                           

                                                                                                                ANEXA  Nr. 3   

                                 la Hotărârea nr. 205/29.12.2017 
 

DIRECŢIA  PUBLICĂ  COMUNITARĂ  JUDEŢEANĂ  

DE EVIDENŢĂ  A  PERSOANELOR  TULCEA 

 

TAXE 

1. Furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal, verificate 

în sistem informatic 

10 lei/persoană 

2. Analiza dosarului în vederea avizării transcrierii în registrele de stare 

române a actelor de naștere și căsătorie ale cetățenilor români, 

întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență.
1
 

250 lei 
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NOTA: 
                   

1
  se aplică în cazul în care se solicită eliberarea în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 

data înregistrării cererii. 

Taxele se vor incasa de către Direcţia Publică Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

Tulcea. 

 

                   PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

        

                      

                                                                                                               ANEXA Nr. 4 

                                                                                           la Hotărârea nr.205/29.12.2017 

                                         

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „PANAIT CERNA”  TULCEA 
    

TARIFE  

1. Eliberare duplicat permis intrare pierdut (copii, elevi, studenţi, 

pensionari, şomeri) 

3 lei/exemplar 

2. Eliberare duplicat permis intrare pierdut (restul publicului) 5 lei/exemplar 

3. Fotocopiere documente format A4, alb-negru 0.3 lei/ pag. 

4. Fotocopiere documente format A4, color 2 lei/ pag. 

5. Fotocopiere documente format A3, alb-negru 0,5 lei/pag. 

6. Fotocopiere documente format A3, color 4 lei/pag. 

7. Listare documente format A4, alb-negru 0,5 lei/pag. 

8. Listare documente format A4, color 2 lei/pag. 

9. Listare documente format A3, alb-negru 1 leu/pag. 

10. Listare documente format A3, color 4 lei/pag. 

11. Listare acte normative( din programul LEX EXPERT) 0,5 lei/pag. 

12. Tehnoredactare computerizată şi listare 5 lei/pag. 

13. Scanare documente 0,5 lei/pag. 

14. Fotografiere documente în Sala de lectură 0.3 lei/fotografie 

15. Transfer informaţii pe CD, DVD, memory stick până la 200 pag. 5 lei cu (CD/memory  

stick-ul utilizatorului) 

16. Transfer informaţii pe CD, DVD, memory stick între 200-500 

pag. 

10 lei (cu CD/memory  

stick-ul utilizatorului) 

17. Transfer informaţii pe CD, DVD, memory stick peste 500 pag. 15 lei (cu CD/memory  

stick-ul utilizatorului) 

18. Prestări servicii sală Mediatecă 100 lei/oră 

19. Prestări servicii sală Mediatecă, Ludotecă (pentru instituţii de 

învăţământ sau pentru activităţi cu rol cultural, educativ) 

50 lei/oră 

20. Prestări servicii sală Ludotecă pentru manifestări extraşcolare 

(zile onomastice, alte evenimente) 

70 lei/oră 

21. Prestări servicii Sală de conferinţe 100 lei/oră 

22. Prestări servicii Sală de conferinţe (pentru instituţii de 

învăţământ sau pentru activităţi cu rol cultural, educativ) 

60 lei/oră 

23. Prestări servicii foaier pentru expoziţii de artă plastică, vernisaje 100 lei/ 

expoziţie /săptămână 
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24. Prestări servicii hol etaj 2 pentru expoziţii de artă plastică, 

vernisaje 

50 lei/ 

expoziţie/săptămână 

25. Bibliografii la cerere 0.5 lei/referinţă 

26. Plastifiere 1.5 lei/pag. 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicitate pe site-ul www.tulcealibrary.ro
* 

 

a. Pentru afişare firmă şi link spre site-ul propriu (sau numai 

afişare denumire firmă pentru cei care nu au site; se 

afişează coordonatele şi obiectul de activitate) 

 

 

 

b. pentru afişare banner firmă (static sau dinamic) pe pagina 

principală şi link spre site-ul propriu 

 

 

b.1. pentru afişare banner firmă (static sau dinamic) pe pagina 

interioară cu bannere 

 

 

c. pentru prezentare firmă pe pagina interioară site, cel mult 20 

de rânduri, Times New Roman 12 (logo-ul, datele firmei, 

informaţii legate de produse sau serviciile pe care le oferă – cel 

mult 2 foto) 

 

c.1. pentru reprezentare firmă pe pagina interioară site, între 21-

40 de rânduri, Times New Roman 12 (logo-ul, datele firmei, 

informaţii legate de programul de funcţionare, numere de telefon 

pentru rezervări/programări, precum şi orice alte informaţii 

legate de produsele sau serviciile pe care le oferă-cel mult 2 foto) 

 

d. pentru afişare anunţ publicitar pe pagina interioară site 

 

 

 

e. pentru publicitate prin publicare de articole (editoriale) care 

promovează un produs, serviciu, etc. 

 

 

 

 

a. minim 42 lei/lună 

 

 

 

 

 

b.  minim 84 lei/lună 

 

 

 

b.1. minim 63 lei/lună 

 

 

 

c. minim 63 lei/lună  

 

 

 

 

c.1. minim 84 lei/lună 

 

 

 

 

 

d.  minim 42 lei/lună  

 

 

 

e.  minim 84 lei/lună  

28. Utilizare Internet 

(prima oră de utilizare va fi gratuită) 

2 lei/oră 

29. Tarif/redevență, închiriere/concesiune spațiu 1, parter  17.7 lei/mp/lună 

30. Tarif/redevență, închiriere/concesiune spațiu 2, parter  42  lei/mp/lună 

31. Tarif/redevență, închiriere/concesiune spațiu 1 etaj 1  42 lei/mp/lună 

32. Tarif/redevență, închiriere/concesiune spațiu 1, etaj 2  42 lei/mp/lună 

33. Închiriere spațiu 3, parter  75 euro/mp/lună**
 

http://www.tulcealibrary.ro*/
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 Notă: 

*  - fiecare serviciu oferit se taxează separat în cazul aceleaşi firme  

    - pentru plata de publicitate în avans pe 12 luni, reducere de 10% 

** 

     - în lei, la cursul BNR din ziua plății 

 

Tarifele se vor încasa de către Biblioteca Judeţeană ”Panait Cerna” Tulcea. 

 

                PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

          Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

                     

              

                                                                                                                

                                                                                                                     ANEXA  Nr.  5.a.  

                                   la Hotărârea nr. 205/29.12.2017 
 

   

CENTRUL CULTURAL „JEAN BART” TULCEA 

 

TAXE 

1. Taxă școlarizare grup (pictură, creație vestimentară, artă 

fotografică, pictură icoane pe lemn, etc) *
 

600 lei/elev/an școlar 

2. Taxă școlarizare individual (pian, canto, chitară, vioară, etc)* 700 lei/elev/an școlar 

3. Taxă școlarizare Cursuri de vară  75 lei/elev/lună 

4. Taxă școlarizare balet 100 lei/elev/lună 

5. Taxă înscriere/reînmatriculare  30 lei /elev 

6. Taxă eliberare diplomă 30 lei/buc 

7. Taxă școlarizare dansuri 50 lei/elev/lună 

8. Taxă școlarizare dansuri populare 30 lei/elev/lună 

9. Taxă eliberare atestat meșteri populari 100 lei/meșter 

10. Taxă școlarizare curs teatru 100 lei/lună/elev 

Nota: 

* Plata se face semestrial, pentru achitarea integral și anticipat taxa se reduce cu 10% din 

valoarea taxei. 

                 Se reduce taxa cu 25 % pentru al doilea copil din aceeași familie, pentru cursurile colective sau 

individuale. 

            Taxele se vor încasa de către Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea. 

 

                    PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                                                                      

                                                                                           Marius Cristi MIHAI 
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                                                                                                                     ANEXA  Nr.  5.b. 

                                                                                                       la Hotărârea nr. 205/29.12.2017 

                                          CENTRUL CULTURAL „JEAN BART” TULCEA 

  

TARIFE 

 

1. Tarif închiriere sală spectacole*                        450 lei/oră 

2. Tarif închiriere sală de spectacole fără sonorizare şi lumini 

(reflectoare)* 

                       400 lei/oră 

3. Tarif sală repetiţie orchestră                        100 lei/oră 

4. Tarif sală repetiţie balet                        100 lei/oră 

5. Tarif sală expoziţie 1                        100 lei/oră 

6. Tarif sală expoziţie 2                        100 lei/oră 

7. Tarif sală studio                        200 lei/oră 

8. Tarif bilet spectacol**:                  

                                  -  pentru copii (grupuri organizate) **                        10 lei/bilet 

                                  -  pentru elevi, studenți, pensionari **                        13 lei/bilet 

                                  - pentru adulți **                        18 lei/bilet 

                                  - pentru premiere **                        25 lei/bilet 

9. Prelucrari imagini video                        50 lei/oră   

10. Transfer inregistrari spectacole (caseta video-CD/DVD)                        50 lei/buc 

11. Transfer inregistrari datini si obiceiuri  (benzi magnetice-

CD/DVD) 

                       50 lei/buc 

12. Executari diplome şi afişe concursuri ( format A4)                        15 lei/buc 

13. Executari afişe spectacole (format A2, format A3)                        30 lei/buc 

14. Consultare documente coregrafie, etnografie-folclor din arhivă                        30 lei/zi 

 

15. 

Tarif pentru acțiuni ce nu implică actul artistic (lansări de carte, 

serbări, conferințe, proiecție film, etc) dar care impun 

asigurarea logisticii și a personalului tehnic 

              

                     500 lei/oră 

16. Tarif pentru acțiuni ce implică actul artistic (spectacole de 

teatru, operă, balet, folclor) la care se  impune asigurarea 

logisticii și a personalului tehnic 

                 

                     650 lei/oră 

17. Tarif spectacole pentru copii – reprezentații în județ        1.000 lei/reprezentație 

18. Tarif spectacole pentru copii – reprezentații în afara județului     2.000 lei/reprezentație 

19. Tarif spectacole dramatice – reprezentații în județ     1.500 lei/reprezentație 

20. Tarif spectacole dramatice – reprezentații în afara județului     2.500 lei/reprezentație 

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                             

*   excepţia instituţiilor publice cu activitate cultural-artistică subordonate Consiliului Judeţean 

Tulcea, care vor utiliza sala de spectacole şi celelalte servicii gratuit. 

**  la preţul de vânzare al biletului sunt incluse 5 % din preţul unui bilet şi reprezintă  contravaloare 

timbru folcloric şi teatral conform Legii nr. 35/1994 republicată şi Ordinului nr. 2823/1566/2003 al 

Ministerului Culturii și al Ministrului Finanţelor Publice, și 1% timbru de crucea roșie  conform Legii  

Societății  Nationale de Cruce Rosie din Romania  nr. 139/1995, cu modificările și completările ulterioare. 

Tarifele se vor încasa de către Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea. 

 

                        PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                           Marius Cristi MIHAI 
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                                    ANEXA  Nr.  6  

                                                                       la Hotărârea nr. 205/29.12.2017 

 

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TULCEA 

 

I. Tarife analize de laborator 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea analizei 

Tarif 

(lei) 

1 Hemoleucograma completa –hemoglobina, hematocrit, numaratoare 

eritrocite,numaratoare leucocite, numaratoare trombocite 

20 

2 Numaratoare reticulocite 7 

 3 Examen citologic al frotiului sanguin 30 

 4 VSH 6 

5 Determinare grup  ABO(gravide) 16 

6 Determinare Rh(gravide) 16 

 7 Timp Quick, activitate de protrombina 20 

 8 INR 20 

 9 APTT 16 

10 Fibrinogen 20 

11 T.sangerare 10 

12 T. coagulare 10 

                         BIOCHIMIE  

 13 Uree serică 9 

 14 Acid uric seric 9 

 15 Creatinina serică 9 

16 Calciu seric total 10 

17 Calciu ionic 12 

18 Magneziemie 10 

19 Sideremie 12 

20 Natriu(Na) 15 

21 Potasiu(K) 15 

22 Clor(Cl) 15 

23 Creatinkinaza 15 

24 CK-MB 18 

25 Glicemie 9 

26 Colesterol seric total 10 

27 Trigliceride serice 12 

28 HDL colesterol 15 

29 LDL colesterol 10 

30 Lipide totale 15 

31 Proteine serice totale 10 

32 TGO 10 

33 TGP 10 

34 Amilaza 15 

35 Fosfataza alcalină 12 

36 Gama GT 12 

37 Bilirubina totală 10 
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38 Bilirubina directă 10 

39 VDRL 20 

40 RPR 20 

41 Hemoglobina glicozilată 30 

42 ASLO 18 

43 Factor reumatoid 15 

44 Proteina C reactivă 15 

45 Confirmare TPHA 20 

46 Antibiogramă 15 

47 Exudat faringian –examen microscopic nativ şi colorat,cultura şi identificare, 

bacterian şi fungic 

40 

48 Exudat  nazal  - examen microscopic nativ şi colorat,cultura şi identificare, 

bacterian şi fungic  

40 

49 Examen complet de urină (sumar + sediment) 15 

50 Urocultură ( fără antibiogramă pentru culturi pozitive) 20 

51 Coprocultură  25 

52 Coprocitograma 20 

53 Examen  secreţii otice,bacteriană şi fungică 40 

54  Examen secreţii conjunctivale, bacteriana şi fungică 40 

55 Examen  secreţii nazale, bacteriana şi fungică 40 

56 Examen secreţii purulente, bacteriana şi fungică 40 

57 Examen secreţii vaginale/uretrale, bacteriana şi fungică 40 

58 Examen  coproparazit.(o proba) 18 

59 LDH 15 

60 Glucoza urinară 5 

61 Proteine urinare 9 

62 Test Addis 9 

                       IMUNOLOGIE  

                  MARKERI  ENDOCRINI  

63 TSH 35 

64 T3-TOTAL 35 

65 FT 4 35 

66 PTH 50 

67 ATPO 50 

                       MARKERI  TUMORALI  

68 CEA 35 

69 CA 125 35 

70 CA 15-3 35 

71 CA 19-9  35 

72 PSA 35 

73 FREE-PSA 35 

        MARKERI   INFECTIOŞI  ŞI  VIRALI  

74 Ig M  HAV 50 

75 IgM HBC 45 

76 Ag  HBS 60 

77 Ac anti HCV 80 

78 HIV 40 

79 Ig M Toxoplasma 45 

80 Ig M Rubella 45 
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81 Ig N CMV 45 

82 Anti  HBS(screening) 40 

83 Helicobacter  Pylori 50 

84 Hemoragii oculte 30 

II. Examene radiologice  

Nr. 

Crt 
Examen radiologic 

Tarif 

(lei) 

1 Radiografie craniană standard 2 planuri 25 

 2 Radiografie craniană în proiecţie specială sinusuri anterioare/sella turcica 35 

 3 Examen radiologic părţi ale scheletului 2 planuri 40 

 4 Ex. rad. centura scapulară sau pelvina fără substanţă de contrast 35 

 5 Ex. rad. segment al coloanei vertebrale, mai puţin coloana cervicală 45 

 6 Ex. rad. alte articulatii fără substanţă de contrast sau funcţionale cu TV 35 

7 Ex. radiologic coloană cervicală in cel putin 2 planuri 50 

8 Examen radiologic torace ansamblu inclusiv Rx scopic 50 

9 Ex. rad. torace şi organe ale toracelui 50 

10 Ex. rad. de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel puţin 2 planuri 50 

11 Ex. rad. esofag ca serviciu independent, inclusiv radioscopie 60 

12 Ex. rad. tract digestiv superior 100 

13 
Ex.rad. tract digestiv cu întinderea examinării până la regiunea ileo- cecală, 

inclusiv substanţă 
150 

14 Mamografie in 2 planuri/ pentru  un sân/ambii sâni 40/80 

15 CT craniu fără substanţă de contrast 150 

16 CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast 450 

17 CT regiunea gât fără substanţă de contrast 150 

18 CT regiunea gât nativ şi cu  substanţă de contrast 450 

19 CT regiune toracica fără substanţă de contrast 220 

20 CT regiune toracică nativ şi cu  substanţă de contrast 480 

21 CT abdomen  fără substanţă de contrast 220 

22 CT abdomen  nativ şi  cu substanţă de contrast administrată intravenos 450 

23 CT pelvis fără substanţă de contrast     200 

24 CT pelvis nativ  şi cu substanţă de contrast  administrată intravenos 450 

25 CT coloana vertebrală fără substanţă de contrast/segment 80 

26 CT coloana vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast/segment   450 

27 CT membre/membru  fără substanţă de contrast  80 

28 CT  membre nativ şi cu substanţă de contrast  administrat intravenos/membru   220 

29 CT ureche internă 420 

30 Uro  CT 450 

31 Angiografie CT pe segment 500 

32 Angiocoronarografie CT 900 

III. Examinări histopatologice 

Nr. 

crt. 
Denumirea serviciului 

Tarif 

(lei) 

1 Examen histopatologic procedura completa HE(1-3 blocuri) 160 

2 Examen histopatologic procedura completa HE(4-6 blocuri) 320 

3 Examen histopatologic procedura completa HE şi coloratii speciale(1-3 blocuri) 180 

4 Examen histopatologic procedura completa HE şi coloratii speciale(4-6 blocuri) 350 

5 Citodiagnostic spută prin incluzii parafina (1-3 blocuri) 100 
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6 Citodiagnostic secreţie vaginală 50 

7 Citodiagnostic lichid de puncţie 80 

8 Examen  Babeş -Papanicolau 50 

 

IV. Explorări funcţionale 

Nr. 

crt. 
Denumirea serviciului 

Tarif 

(lei) 

1 Echografie generală ( abdomen+ pelvis) 80 

2 Echografie abdomen 50 

3 Echografie pelvis 40 

4 Echografie transvaginală 60 

5 Echografie de organ/articulaţie/părţi moi 30 

6 EKG 15 

7 Spirometrie 25 

8 Electroencefalogramă 25 

9 Endoscopie digestivă superioară 200 

10 Colonoscopie 250 

11 Ecografie vase -vene 100 

12 Ecografie vase -artere 100 

13 Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN 100 

14 Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II  400 

15 Ecografie ganglionară 40 

16 Ecocardiografie + Doppler color 120 

17 Histerosalpingografie (HSG) 290 

V. Tarife pentru serviciile efectuate de Cabinetul de Ingrijiri Medicale şi Tratament 

Nr. 

crt. 

Denumirea serviciului Tarif 

-lei- 

1 Injecţie intramusculară/subcutanată* 7 lei/injectie 

2 Injecţie intravenoasă* 15 lei/injectie 

3 Perfuzie* 20 lei/perfuzie 

4 Montat/schimbat sondă urinară* 25 lei/ 

montat/schimbat 

5 Montat branulă* 15 lei 

6 Pansamente plăgi* 25 lei 

7 Suprimare fire sutură* 25 lei 

8 Aplicare flux magnetic* 15 lei 

9 Testare antibiotic* 20 lei 

Nota: * tarifele includ materialele sanitare (seringă, perfuzor, sonda,branulă, pansamente, poliodină, 

apă oxigenată, romplast,lamă bisturiu). 

VI. Tarife de închiriere minime a spaţiilor în funcţie de destinaţie 

Nr. 

crt. 

Destinaţia spaţiului de închiriat Tarif minim 

lei/mp/lună 

1 Tarif închiriere unor spaţii mici (de până la 11 mp) pentru desfăşurarea 

de activităţi economice – distribuţie produse alimentare şi nealimentare 

(fără a se  comercializa tutun şi băuturi alcoolice) 

180 lei/mp/lună 

2 Tarif închiriere spaţii birou / cabinet medical / laborator 25 lei/mp/lună 
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3 Tarif închiriere spaţiu amplasare antenă telecomunicaţii 50 lei/mp/lună 

4 Tarif minim de închiriere a terenului de tenis -1000 mp 1,117 lei/mp/luna 

 

VII. Tarife servicii medicale 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea serviciului Tarif 

–lei- 

1 Consultaţie medicală obstetrică ginecologie efectuată în ambulatoriu 50 

2 Intrerupere de sarcină la cerere, cu anestezie locală 
150 

3 Intrerupere de sarcină la cerere, cu anestezie generală 500 

4 Consultaţie efectuată în ambulatoriu,exceptând cabinetul de obstetrică-

ginecologie 25 

5 Consultaţie pentru completarea Fişei medicale pentru obţinerea sau 

prelungirea valabilităţii permisului auto/naval sau pentru Fişe medicale 

cu alte destinaţii. (Persoanele cu handicap sunt scutite de la plata acestei 

consulaţii). 50 

6 Îmbălsamare şi igienizare cadavru în vârstă de peste 18 ani 150 

7 Consiliere/evaluare psihologica 60 

 

    VIII. Tarife pentru eliberarea de copii ale următoarelor  documente 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea documentului Tarif 

–lei- 

1 Foaie de observaţie generală 50 

2 Bilet ieşire din spital 30 

3 Scrisoare medicală 30 

4 Foaie observaţie de zi 30 

 

    IX. Tarif închiriere angiograf  Infinix 8000 C 

  

Nr. 

crt. 

Denumirea aparat Tarif 

–lei- 

1 Angiograf  Infinix 8000 C 39.000 lei/lună 

 Tariful nu include: energia electrică aferentă funcționării aparatului, service-ul aparaturii, piesele 

de schimb, materialele consumabile, taxele și tarifele aferente obținerii autorizației de funcțioanre 

(CNCAN, etc) 

      X. Coplata (conform Legii nr. 95/2006, HGR nr.161/2016) este de 10 lei/ episod de spitalizare 

continuă cronici sau acuţi. 

      XI.  Taxa însoţitor: 10 lei/zi, pentru persoanele ce însoţesc pacienţii  în vârstă de peste 3 ani.  

      XII.  Spitalizarea, la cerere şi în măsura  disponibilităţilor, în  salon  tip “rezervă” cu un pat este de  

100 lei/zi/persoană, iar în salon tip „rezervă” cu două paturi este de 50 lei/zi/persoană. 

     XIII. Tarif pentru servicii medicale prestate pacienţilor neasiguraţi. Costul serviciilor medicale prestate 

pacienţilor neasiguraţi rezultă din  înmulţirea indicelui mediu de complexitate al cazului rezolvat (ICM) cu 

tariful pe caz ponderat(TCP).  Indicele mediu de complexitate al cazului rezolvat(ICM)   este cel care 

figurează în programul SIUI al Casei Nationale de Sanatate,  iar tariful pe caz ponderat (TCP)  este 

prevăzut în  Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Casei Nationale de Sănătate  nr. 196/139/ 2017, privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a <LLNK 12016   161 22 331   0 33>Hotărârii 

Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a <LLNK 12016     0622 331   0 
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18>Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 

dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017. 

      XIV. Tarif pentru verificarea identităţii persoanelor ce nu deţin documente de stare civilă: 10 lei. 

      XV.  Pentru intervenţiile invazive, în funcţie de complexitate, se va achita costul calculat in 

conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Casei Nationale de Sănătate  nr. 196/139/ 

2017, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a <LLNK 12016   161 22 331   0 

33>Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a <LLNK 12016     0622 

331   0 18>Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 

medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 

anii 2016-2017. 

      Tarifele se vor încasa de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea. 

 

                  PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 

 

                                                                                                                  ANEXA Nr. 7                                                                                                    

La Hotărârea nr. 205/29.12.2017 

 

 

R.A. AEROPORTUL „ DELTA DUNARII „ TULCEA 

 

I. Tarife de aeroport 

 

Denumire tarif 

 

Nivelul unitar al tarifului 

 

1. Tarif de aterizare 3,00 euro / tonă 

2. Tarif de iluminare 2,00 euro / tonă 

3. Tarif de staţionare 0,15 euro / tonă / oră 

4. Tariful de servicii pentru pasageri 2,50 euro / pasager  

5. Tarif de tranzit sau transfer pasageri 1,00 euro / pasager 

6. Tarif de securitate aeroportuară 2,00 euro / pasager 

 

II.  Condiții asociate tarifelor de aeroport 

 

1.) CONDITII ASOCIATE TARIFULUI DE ATERIZARE, ILUMINARE SI STATIONARE 

a) Tariful de aterizare  se calculează pe greutatea maximă la decolare certificată a aeronavei. 

 Fracţiunile de tonă mai mici de 500 kg se neglijează, iar cele mai mari de 500 kg se consideră o tonă; 

aeronavele cu masa maximă la decolare mai mică de 500 kg vor fi tarifate pentru o tonă. 

 

b) Tariful de iluminare se percepe pentru fiecare aterizare şi pentru fiecare decolare efectuata cu utilizarea 

instalatiei de balizaj luminos si/sau dispozitivelor de iluminare ale aeroportului. 

 

c) Tariful de stationare se percepe pentru fiecare ora sau fractiune de ora de stationare a aeronavei pe 

aeroport, cu execeptia primelor 3 ore dupa aterizare. Fractiunea de ora se stabileste la 15 minute. 
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2.) CONDITII ASOCIATE TARIFULUI DE SERVICII PENTRU PASAGERI SI SECURITATE 

AEROPORTUARA 

a) Tariful de servicii pentru pasageri se percepe pentru fiecare pasager care se îmbarcă de pe Aeroportul „ 

Delta Dunarii „ Tulcea. 

Tariful nu se aplică copiilor mai mici de 2 ani. 

Tariful de servicii pentru pasageri nu are inclus in acesta si tariful pentru supravegherea mentinerii 

obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor conform normativelor în vigoare. 

b) Condiţiile asociate tarifului de securitate sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, 

construcţiilorşi turismului nr. 2.190 / 2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară, cu 

modificările ulterioare. 

Tariful nu se aplică copiilor mai mici de 2 ani. 

 

III. STIMULENTE PENTRU COMPANIILE AERIENE CU PLECARE DE PE AEROPORT 

 

a) OPERAREA PE NOI DESTINAŢII  

( 1 )      In situația aplicării ajutorului la infiintare acordat companiilor aeriene, potrivit Orientarilor 

comunitare privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor si companiilor aeriene (2014/C 99/03), 

ajutoarele acordate transportatorilor aerieni, pot acoperi până la 50 % din tarifele de aeroport în ceea ce 

privește o rută pentru o perioadă de maximum trei ani.  

Costurile eligibile sunt tarifele de aeroport care trebuie plătite pentru  acea rută , cu conditiaoperarii pe o 

perioada de minim dublul perioadei schemei de ajutor. 

 

( 2 )      Companiile aeriene care vor avea destinatii noi in regim curse regulate / curse charter  / regulate / 

sezoniere de pe Aeroportul „Delta Dunării „ Tulcea primesc o reducere de 50% din totalul tarifelor 

aplicate in primul an , iar in al doilea an reducerea va fi de 40% , pe baza de contract ferm de operare pe 

minim 2 ani. 

 

b) OPERAREA CU AERONAVE CU GREUTATEA SUB 2 TONE  

Aeronavele şi elicopterele cu o greutate maximă la decolare (M.T.O.W.) de sub 2 tone vor avea o 

reducere de 50 % din tariful de aterizare şihandling-ul de bază. 

 

c) STATIONAREA DE LUNGA DURATA 

Tarif  de stationare pe termen lung: 

            -           500 euro / luna pentru aeronavele cu M.T.O.W. < 50 tone, pentru o stationare pe platforma 

mai mare de 72 de ore 

            -           1000 euro / luna pentru aeronavele cu M.T.O.W. > 51 tone, pentru o stationare pe 

platforma mai mare de 72 de ore. 

Tariful pentru handlingul de baza  pentru zborurile “ ferry “ este cel pentru “ zbor tehnic”. 

IV. SCUTIRI 

Sunt scutite de la plata tuturor tarifelor, pe Aeroportul „ Delta Dunarii „ Tulcea, urmatoarele 

categorii de aeronave, conform Ordonantei Guvernului nr. 29 / 1997 privind Codul Aerian Civil, 

republicat, cu modificarile si completarile ulterioare: 

a) aeronavele de stat romanesti; 

b) aeronavele militare straine, pentru care exista acorduri bilaterale in acest sens, la cererea 

Ministerului AparariiNationale; 

c) aeronavele care executa zboruri exclusiv pentru transportul in misiune oficiala al monarhilor 

domnitori si al membrilor apropiati ai familiei, al sefilor d stat, al sefilor de guvern si al 

ministrilor. In toare cazurile misiunile oficiale vor fi confirmate prin indicatorul de statut 

corespunzator pe planul de zbor; 
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d) aeronavele care executa zboruri in folosul OrganizatieiNatiunilor Unite, Crucii Rosii sau al 

Semilunii Rosii; 

e) aeronavele civile care efectueaza misiuni de cautare si de salvare sau transporta personal si 

materiale in cadrul acestor misiuni; 

f) aeronavele care efectueaza misiuni umanitare si de ajutoare de urgenta, SMURD; 

g) aeronavele care sunt nevoite sa aterizeze datoarita unor cauze tehnice, din cauza conditiilor 

meteorologice nefavorabil sau a unor situatii de forta majora; 

h) aeronavele care aterizeaza din dispozitia Ministerului Transporturilor, Constructiilor si 

Turismului si / sau a Ministerului AparariiNationale; 

i) alte categorii de aeronave prevazute de lege.  

V. REDUCERI  
5.1. Tariful de aterizare 
Schema reducerii tarifului de aterizare: 

Nr.de aterizări / luna  Reducere (%) 
8-10 5 

11-12 10 

13-14 15 
15-16 20 

17-18 25 

19-20 30 
21-22 35 

23-24 40 
25-26 45 

>27 50 

 

VI. TARIFE DE AEROPORT DIFERITE PENTRU ACELAŞI TIP DE SERVICII 

a) operarea în afara orelor normale de funcţionare a aeroportului, PUBLICATE ÎN A.I.P. 

ROMÂNIA 

În cazul în care serviciile aeroportuare sunt prestate în afara orelor de program următoarele 

tarife se majorează cu 100%: tarife de aeroport, tarife handling de bază, tarife handling la cerere. 

 

1. TARIFELE HANDLING DE BAZĂ 

 

CENTRALIZATOR CU TARIFELE PENTRU HANDLING DE BAZĂ 

 

Nr. Crt. M.T.O.W. (KG) Zbor (EURO) 

Comercial Tehnic 

1.  Ultrauşoare de la 0 la 1000 kg 6 6 

2.  1001 - 2000 15 15 

3.  2001 - 4000 20 20 

4.  4001-5000 30 30 

5.  5001-6000 40 35 

6.  6001 - 7000 45 40 

7.  7001 - 8000 50 45 

8.  8001 - 9000 55 50 

9.  9001 - 10000 60 55 

10.  10001-15000 70 60 
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11.  15001-20000 80 65 

12.  20001-25000 90 70 

13.  25001-35000 100 80 

14.  35001-45000 120 90 

15.  45001-55000 150 100 

16.  55001-70000 200 150 

17.  70001-90000 226 176 

18.  90001-135000 250 210 

19.  135001-180000 280 230 

20.  180001-225000 300 250 

21.  Peste 225001 310 260 

Handling-ul de bază cuprinde servicii la sol obligatoriu a fi asigurate unei aeronave după aterizarea şi 

înaintea decolării acesteia. 

Baza de calcul pentru tarifele de mai sus este greutatea maximă la decolare a aeronavei (M.T.O.W.) 

înscrisă în Manualul de Zbor. 

2. SERVICII SUPLIMENTARE DE HANDLING 

Curăţarea suprafeţei de mişcare în urma contaminării de către diverşiagenţi aeronautici cu uleiuri, 

carburant sau alte fluide se taxează cu 100 euro / operaţiune. 

CENTRALIZATOR CU TARIFE PENTRU HANDLING - UL LA CERERE 

1 GPU – 28,5 V cc 20 KVA / 

HOBART 

15 Euro / operaţiune pornire motor (1 - 15 minute) 

2 GPU – 28,5 V cc  90 KVA / TLD 30 Euro / operaţiune pornire motor (1 - 15 minute) 

3 GPU – 115 V 400 Hz 90 KVA / 

TLD 

80 Euro / operaţiune pornire motor (1 - 15 minute) 

4 Airstarter ASU-600-150 CUP / 

TLD 

100 Euro / operaţiune pornire motor (1 - 15 minute) 

5 Servicii de vidanjare 30 Euro / operaţiune 

6 Servicii condiţionare aer avion 

cald/rece 

2 Euro / minut  

7 Apa potabila 30 Euro / operaţiune 

8 Incalzitor motor avion 30 Euro / 15 minute 

9 Scara avion 10 Euro / 15 minute  

10 Asistenta Fire Fighting în cazul 

alimentării cu comcustibil cu 

pasageri la bord sau la cerere 

25 Euro / 15 minute 

11 Salon Oficial 50 Euro / ora – închiriere salon 

6 euro / persoană – servicii de protocol 

6 euro / persoană – servicii check-in 

5 euro / persoană – servicii transport bagaje 

5 euro / persoană – servicii însoţireşi acces salon 

12 Transport bagaje la / de la aeronave 25 euro / operaţiune Prin operaţiune se înţelege 

transportul din cala avionului la sosire şi de la banda de 

bagaje la aeronavă. 

13 Transport retur bagaje de la 

aeronave la terminal 

20 euro / operaţiune Prin operaţiune se înţelege 

transportul de la aeronavă la terminal al bagajelor rămase 

neîncărcate sau a celor prezentate spre îmbarcare după 

plecarea spre aeronava a cărucioarelor de bagaje. 

14 Încărcare / descărcare bagaje 15 euro / operaţiune Prin operaţiune se înţelege încărcarea 
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predate / preluate la avion (delivery 

at aircraft) 

/ descărcarea bagajelor din cală la scara avionului la sosire 

sau preluarea de la scara avionului şi îmbarcarea la 

plecare. 

15 Tractare aeronavă 50 euro / operaţiune Prin operaţiune se înţelege deplasarea 

aeronavei pe o singură platformă. 

100 euro / operaţiune Prin operaţiune se înţelege 

deplasarea aeronavei între platforme. 

16  Transfer pasageri 1 euro / km microbuz 

17 Transfer echipaj 0,50 euro / km autoturisme 

1 euro / km microbuz 

18 Tarif de check-in 5,00 euro / pasager / îmbarcare 

Pregătirea echipamentelor de deservire aeronave va fi făcută în urma completării formularului 

„Captainrequest”, iar în caz de renunţare, se va achita preţul unei operaţiuni sau fracţiuni de 15 minute 

de către operatorul aerian. 

Degivrare / antigivrare 

M.T.O.W. 

a) 0,5 tone – 14 tone                 200 Euro / prezentarea la aeronava a degivrorului la care se adăuga preţul 

lichidului degivrant / antigivrant consumat ; 

b) 14 tone – 40 tone                  250 Euro / prezentarea la aeronava a degivrorului la care se adaugă preţul 

lichidului degivrant / antigivrant consumat; 

c) 41 tone – 78 tone                  300 Euro / prezentarea la aeronava a degivrorului la care se adaugă preţul 

lichidului degivrant / antigivrant consumat; 

c) peste 79 tone                          350 Euro / prezentarea la aeronava a degivrorului la care se adaugă preţul 

lichidului degivrant / antigivrant consumat. 

 

Preţul lichidului degivrant / antigivrant     3.5 euro / litru 

Servicii de curăţenie 

          60 Euro / operaţiuneavo< 40 locuri ; 

                                             100 Euro / operaţiuneavo  41 – 100  locuri; 

                                             150 Euro / operaţiuneavo 100 – 150  locuri. 

Servicii de dezinfecţie aeronava Interior  

M.T.O.W. 

0,5 tone – 1 tona                                             10 Euro . 

1 tona – 5 tone                                                15 Euro . 

6 tone – 14 tone                                              30 Euro . 

15 tone – 29 tone                                            40 Euro . 

30 Tone – 79 tone                                           60 Euro . 

Peste 80 tone                                                  80 Euro . 

Servicii de dezinfecţie aeronava Exterior 

M.T.O.W. 

0,5 tone – 1 tona                                             10 Euro  

1 tona – 5 tone                                                20 Euro  

6 tone – 14 tone                                              40 Euro  

15 tone – 29 tone                                            50 Euro  

30 Tone – 79 tone                                           79 Euro  

Peste 80 tone                                                  100 Euro  
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ZBOR CARGO 

Domeniul de aplicare : Tariful se percepe pentru descărcarea/ încărcarea în/din aeronava a unei cantităţi de 

marfă, poştăşi animale vii. 

Tariful cargo este: 

Cantitate marfă Tarif EURO / tonă 

Pana la 10 tone inclusiv 50 

Peste 10 tone 35 

 

Alte servicii: 

Denumire serviciu Tarif pe luna fără T.V.A. 

Chirie teren 1 euro / mp 

Chirie suprafete publicitare  1,5 euro/mp 

 

Chirie spatii 

 

comerciale 42 lei / mp / luna 

Operationale DSNA Tulcea 3,34 E / mp / luna 

La aceste tarife se adaugă cota legală de T.V.A. 
Pentru companiile româneşti taxarea se va face în lei la cursul B.N.R. din ziua facturării. 

Tarifele se vor încasa de către Regia Autonomă Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea. 

                      

                    PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

              Horia TEODORESCU                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                  Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 206 

privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole 

 în vederea stabilirii veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, în anul  2018 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 decembrie 2017, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 13365/24.10.2017 a domnului vicepreședinte Mergeani 

Dumitru, prin care se propune aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole în vederea stabilirii 

veniturilor din cedarea folosinței bunurilor în anul 2018, Raportul de specialitate al Direcției Economice 

Buget Finanțe și Administrativ nr. 13366/24.10.2017 și adresa nr. 3172/24.08.2017 a Direcției Agricole 

Județene Tulcea, înregistrată la Consiliul Județean Tulcea cu nr. 10198/20.09.2017; 

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. 5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art. 91 alin (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

h o t ă r ă ș t e : 

Art. 1. – Se aprobă prețurile medii ale produselor agricole, în vederea stabilirii veniturilor din 

cedarea folosinței bunurilor, în anul 2018, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Denumire produs Prețul mediu 

1 grâu 0,60 lei/kg 

2 orz 0,57 lei/kg 
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3 ovăz 0,44 lei/kg 

4 porumb 0,54 lei/kg 

5 floarea-soarelui 1,28 lei/kg 

6 soia 1,24 lei/kg 

7 rapiță 1,44 lei/kg 

8 fasole 6,25 lei/kg 

9 cartofi 0,95 lei/kg 

10 mere 1,75 lei/kg 

11 struguri de masă 1,75 lei/kg 

12 struguri pentru vinificație  albi și negri 1,40 lei/kg 

13 legume, din care: 

a) varză 0,70 lei/kg 

b) ardei 1,25 lei/kg 

c) rădăcinoase  0,90 lei/kg 

d) tomate 1,75 lei/kg 

14 Masa verde 0,08 lei/kg 

  

  

Art. 2. – Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Direcției Agricole 

Județene Tulcea și Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați și va asigura publicarea 

acesteia în Monitorul Oficial al Județului Tulcea și pe pagina web a instituției, www.cjtulcea.ro. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

decembrie 2017, după cum urmează: 28 voturi ,,pentru”, - ,,abţineri”, - voturi ‚,împotrivă”.                            

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 207 

pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea  Consiliului Județean Tulcea nr. 157/2015 privind 

aprobarea unor limite maxime de cheltuieli pentru acțiuni de protocol și consumului lunar 

de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Tulcea și a instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Tulcea, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 decembrie 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16374/19 decembrie 2017 a domnului preşedinte Horia 

TEODORESCU pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea  Consiliului Județean Tulcea nr. 157/2015 

privind aprobarea unor limite maxime de cheltuieli pentru acțiuni de protocol și consumului lunar de 

carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea și 

a instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Tulcea, cu modificările și completările ulterioare 

şi Raportul de specialitate nr. 16375/19 decembrie 2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și 

Administrativ și al Secției Muncitori Auto și Navală din cadrul Direcției Turism și Mijloace de Transport; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art. 1 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și 
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completările ulterioare si ale art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 Anexa nr. 2 ,,Normative de cheltuieli de combustibil pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Tulcea și instituțiile publice din subordinea acestuia” la Hotărârea  Consiliului 

Județean Tulcea nr. 157/2015 privind aprobarea unor limite maxime de cheltuieli pentru acțiuni de 

protocol și consumului lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Tulcea și a instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean 

Tulcea, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

- La poziția 1 „Județul Tulcea-aparat propriu” se modifică aliniatul 3 „Autoturisme ce deservesc 

serviciile de specialitate” subpoziția 1, și va avea următorul cuprins: 

 – 1 (un) autoturism cu normă de consum lunară de 400 litri; 

Art. 2 Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului 

- Județul Tulcea, Direcției Turism și Mijloace de Transport și Direcţiei Economice Buget Finanţe și 

Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

decembrie 2017, după cum urmează: 26 voturi ,,pentru”, 2 ,,abţineri”, - voturi ‚,împotrivă”.               

                   PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 208 

privind emiterea acordului de principiu în vederea realizării demersurilor de inițiere de către 

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Tulcea a unui proiect integrat  

cu scopul asigurării mobilității navale în Delta Dunării  

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 decembrie 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 15949/12.12.2017 a domnului vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Tulcea, George LUCHICI, prin care se propune aprobarea emiterii acordului de 

principiu în vederea realizării demersurilor de inițiere de către Unitatea Administrativ-Teritorială Județul 

Tulcea a unui proiect integrat cu scopul asigurării mobilității navale în Delta Dunării și Raportul de 

specialitate al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor înregistrat cu nr. 

15950/12.12.2017; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Văzând prevederile cap. III din cadrul Anexei la H.G. nr. 602/2016 privind aprobarea Strategiei 

integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării; 

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (5), lit. a), pct. 13 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
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h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1. Se emite acordul de principiu în vederea realizării demersurilor de inițiere de către Unitatea 

Administrativ-Teritorială Județul Tulcea a unui proiect integrat cu scopul asigurării mobilității navale în 

Delta Dunării.  

Art.2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor și 

Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI DELTA DUNĂRII. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

decembrie 2017, după cum urmează: 28 voturi ,,pentru”, - ,,abţineri”, - voturi ‚,împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

                 HOTĂRÂREA NR. 209 

privind renunţarea Unității Administrativ - Teritoriale Judeţul Tulcea  

la calitatea de membru al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului LITORAL-

DELTA DUNĂRII 

 

     Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 decembrie 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 16342/18.12.2017 a domnului preşedinte al Consiliului 

Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu, prin care se propune renunţarea Unității Administrativ- Teritoriale 

Judeţul Tulcea la calitatea de membru al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului 

LITORAL-DELTA DUNĂRII și Raportul de specialitate nr. 16343/18.12.201 al Serviciului Comunicare, 

Relații Externe, Anticorupție și Promovarea  Județului;  

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea;  

            Conform prevederilor art. 91, alin. 6, lit. a și c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale  O.G nr. 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 15 lit. b) din Statutul Asociației pentru 

Promovarea și Dezvoltarea Turismului LITORAL-DELTA DUNĂRII;      

În temeiul art. 97 și art. 115 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.  1 Se aprobă  renunţarea  Unității Administrativ - Teritoriale Judeţul Tulcea la calitatea de 

membru al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului LITORAL-DELTA DUNĂRII. 

Art.  2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului 

- Județul Tulcea, Serviciului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului şi 

Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului LITORAL-DELTA DUNĂRII. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 decembrie 2017, 

după cum urmează: 28 voturi ,,pentru”, - ,,abţineri”, - voturi ‚,împotrivă”. 

 

                      PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 210 

privind aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2017 – 2018 

pe reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 decembrie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16331/18.12.2017 a domnului vicepreşedinte George 

LUCHICI  privind aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2017 – 2018 pe reţeaua de 

drumuri judeţene din judeţul Tulcea și Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Fonduri Externe și 

Managementul Proiectelor nr. 16332/18.12.2017; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În baza prevederilor art. 40 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 91 alin.(1) lit. „f”  din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din  Legea nr. 215/2001 a  administrației publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se aprobă Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 2017 – 2018 pe rețeaua de drumuri 

judeţene din judeţul Tulcea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica în copie, prezenta hotărâre, Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea și Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

decembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi ,,pentru”, 1 ,,abţinere”, - voturi ‚,împotrivă”. 

                                           

                      PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 211 

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean  

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. SAN TRANS SRL Turcoaia  

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 decembrie 2017, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 16159/14.12.2017, a domnului vicepreşedinte George LUCHICI 

prin care se propune atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale către S.C. SAN TRANS SRL Turcoaia şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 16160/14.12.2017; 

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu: 

- art. 17 alin.1, lit. (p) şi alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31  alin. (1^1) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            - art. 91 alin. 1 lit. (f) din Legea  nr.  215/2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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             În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. (1), lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale către S.C. SAN TRANS SRL Turcoaia, judeţul Tulcea, conform 

Anexei la prezenta hotărâre.  

Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Tulcea, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare  Transport Public, 

Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Tulcea şi S.C. SAN TRANS SRL Turcoaia, judeţul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

decembrie 2017, după cum urmează: 26 voturi ,,pentru”, - ,,abţineri”, - voturi ‚,împotrivă”. 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 212 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a clădirii Spital Boli Contagioase 

Tulcea” 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în sedinţa ordinară din data de 29 decembrie 2017, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 16337/18.12.2017 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 

Tulcea, domnul Luchici George prin care se propune aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a 

clădirii Spital Boli Contagioase Tulcea” şi Raportul de specialitate nr. 16338/18.12.2017 al Direcţiei 

Investiţii, Fonduri Externe și Managementul   Proiectelor; 

Având  în vedere  rapoartele  Comisiilor de  specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În baza  dispoziţiilor art. 44 alin. (1) din  Legea nr.  273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. f și alin. (3), lit. f din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 si art. 115 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

           Art. 1 - Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a clădirii Spital Boli Contagioase 

Tulcea”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre  Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor şi Direcţiei 

Economice, Buget, Finante și Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

decembrie 2017, după cum urmează: 28 voturi ,,pentru”, - ,,abţineri”, - voturi ‚,împotrivă”. 

                     

                       PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 213 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a clădirii Spital TBC Tulcea” 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în sedinţa ordinară din data de 29 decembrie 2017, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 16335/18.12.2017 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 

Tulcea, domnul George Luchici prin care se propune aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a 

clădirii Spital TBC Tulcea” şi Raportul de specialitate nr. 16336/18.12.2017 al Direcţiei Investiţii,  

Fonduri  Externe  și  Managementul Proiectelor; 

Având  în vedere  rapoartele  Comisiilor de  specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În baza dispoziţiilor art. 44 alin. (1) din  Legea nr.  273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. f și alin. (3), lit. f din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

           Art. 1 - Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a clădirii Spital TBC Tulcea”, 

conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre  Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investitii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor şi Direcţiei 

Economice, Buget, Finante și Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 decembrie 2017, 

după cum urmează: 27 voturi ,,pentru”, 1 ,,abţinere”, - voturi ‚,împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  214 

privind aprobarea componenței Colegiului director al  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 decembrie 2017, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, a preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, 

domnul Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 16328/18.12.2017 şi Raportul de specialitate al Serviciului 

Administrație Publică Locală nr. 16329/18.12.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (5), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 14 din Anexa nr. 1 la 
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Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă și a structurii orientative de personal; 

 În temeiul art. 97 și ale art. 115, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă componența Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea, după cum urmează:  

   Președinte: Mihai Marius Cristi – secretarul județului 

 Membri:  

- Marinov Gabriel-Teodosie – Director general D.G.A.S.P.C.Tulcea; 

- Ghergulescu Mirela-Daniela- Director general adjunct - Protecția Persoanelor Adulte - 

D.G.A.S.P.C.Tulcea; 

- Micu Laura-Lăcrămioara – Director general adjunct - Protecția Copilului - 

D.G.A.S.P.C.Tulcea; 

- Ionescu Ștefan-Adrian  - Director general adjunct - Economic - D.G.A.S.P.C.Tulcea; 

- Bărăgan Dumitra - Șef Serviciu Resurse Umane, Salarizare, Relații cu Publicul - 

D.G.A.S.P.C.Tulcea; 

- Bahaciu Felicia - Șef Serviciu Financiar – Contabil, Finanțe- Buget -  D.G.A.S.P.C.Tulcea; 

- Caracudă Sofica- Șef Serviciu Management de caz pentru copil, Monitorizare servicii sociale - 

D.G.A.S.P.C.Tulcea; 

- Blendea Camelia - Șef Serviciu Prevenție, Intervenție Situații Speciale, Evaluare Minori, Fapte 

Penale - D.G.A.S.P.C.Tulcea; 

- Uzunia Nastasia- Șef Serviciu Evaluare Complexă a Copilului - D.G.A.S.P.C.Tulcea; 

- Tatu Andreea - Daniela- Șef  Serviciu Prevenire Marginalizare, Management de caz pentru 

adulți, Monitorizare Servicii Sociale, Evidență și Plată Prestații Sociale -  D.G.A.S.P.C.Tulcea; 

- Manole Doru - Șef Serviciu Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap - 

D.G.A.S.P.C.Tulcea; 

- Blejan George - Șef Serviciu Administrativ, Tehnic, Patrimoniu, Sănătate Securitate în muncă 

și PSI - D.G.A.S.P.C.Tulcea; 

- Cucerencu Luciana – Șef Serviciu Administrație Publică Locală – Consiliul Județean Tulcea; 

- Condrat Nicușor – responsabil Compartiment Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public - 

Consiliul Județean Tulcea; 

- Ciortîrnel Sorin – expert superior Compartiment Sănătate - Consiliul Județean Tulcea. 

Art. 2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr. 15/7/29.07.2016 privind desemnarea consilierilor județeni în cadrul Colegiului director al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, cu modificările ulterioare. 

Art. 3. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica în copie, prezenta hotărâre, Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea şi 

persoanelor nominalizate conform art. 1. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

decembrie 2017, după cum urmează: 28 voturi ,,pentru”, - ,,abţineri”, - voturi ‚,împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 215 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru  

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea,  

pe anul 2018 

  

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 decembrie 2017, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare a domnului preşedinte Teodorescu Horia, înregistrată cu nr. 16378 

din 19.12.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea şi pentru instituţiile subordonate şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice nr. 16379 din 19.12.2017; 

            Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. b) şi alin. (4), teza a-II-a din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 

prevederile art. 12 din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice aprobate 

prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006; 

            În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul  de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2018, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica în copie, prezenta hotărâre,  Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea și Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice 

în vederea ducerii la îndeplinire. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

decembrie 2017, după cum urmează: 28 voturi ,,pentru”, - ,,abţineri”, - voturi ‚,împotrivă”. 

                                                

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 216 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Tulcea,  

pe anul 2018 
 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 decembrie 2017, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare a domnului preşedinte  Teodorescu Horia, înregistrată cu nr. 16378 

din 19.12.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea şi pentru instituţiile subordonate şi Raportul de specialitate 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice nr. 16379 din 19.12.2017; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate  ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. b. şi alin. 4 teza a-II-a din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
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prevederile art.12 din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice aprobate 

prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006; 

 În temeiul art. 97 și art. 115, alin.(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul  de ocupare a funcţiilor publice pentru a Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială și Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2.  Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica în copie, prezenta hotărâre, Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Tulcea şi 

Serviciului  Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice în vederea ducerii la 

îndeplinire. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

decembrie 2017, după cum urmează: 28 voturi ,,pentru”, - ,,abţineri”, - voturi ‚,împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  217 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru  

Direcţia Publică Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea,  

pe anul 2018  
 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 decembrie 2017, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare a domnului preşedinte  Teodorescu Horia, înregistrată cu nr. 16378 

din 19.12.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea şi pentru instituţiile subordonate şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice nr. 16379 din  19.12.2017; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate  ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. b. şi alin.4 teza a-II-a din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 

prevederile art. 12 din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice aprobate 

prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006; 

            În temeiul art. 97 și art. 115, alin.(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru Direcţia Publică Comunitară 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica în copie, prezenta hotărâre, Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea şi 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice în vederea ducerii la 

îndeplinire. 
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 decembrie 2017, 

după cum urmează: 28 voturi ,,pentru”, - ,,abţineri”, - voturi ‚,împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 218 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 90/2009  

privind aprobarea documentaţiei - cadru pentru  concesionarea terenurilor piscicole şi agricole din 

Delta Dunării care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de                                                              

29 decembrie 2017, legal constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 14250/9.11.2017 prin care se propune 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 90/2009 privind aprobarea documentaţiei - cadru 

pentru concesionarea terenurilor piscicole şi agricole din Delta Dunării care aparţin domeniului public al 

judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare şi Raportul de specialitate nr. 14251/9.11.2017 

al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică și 

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public; 

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 121/17.11.2017 întocmit de către evaluator autorizat 

ANEVAR IVANICA A FLORIN PFA, înregistrat la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 14727/20.11.2017; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu dispoziţiile art. 91, alin. (4), lit. a) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a O.U.G nr. 54/2006; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1  Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 90/2009 

privind aprobarea documentaţiei - cadru pentru concesionarea terenurilor piscicole şi agricole din Delta 

Dunării care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, după 

cum urmează: 

1. La capitolul 2. ,,INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA             

PROCEDURII DE CONCESIONARE”, punctul 2.7. se modifică şi va avea următorul cuprins: 

2.7. Toate persoanele care doresc să participe la licitația publică plătesc o taxă de participare de 

3000 lei.  

2.  La capitolul 3. ,,CAIET DE SARCINI”, punctul 3.5. „REDEVENȚA MINIMĂ ȘI MODUL DE 

CALCUL”,  subpunctele   3.5.2. și  3.5.7.se modifică și vor avea următorul cuprins: 

3.5.2. Redevența minimă  reprezintă contravaloarea a 1000 kg de grâu/hectar/an la prețul mediu 

al grâului stabilit anual prin Hotărâre a Consiliului Județean Tulcea în baza Legii nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal. 
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           3.5.7. Concesionarul are obligatia ca în termen de 45 zile de la data incheierii contractului de 

concesiune, să depună cu titlu de garantie o suma fixa reprezentând 75%  din valoarea redevenței  pentru 

primul an contractual. 

Suma depusa drept garantie va fi indexata, incepand cu al doilea an contractual, cu indicele de 

inflatie anual comunicat de Institutul National de Statistica. 

            Din aceasta suma sunt retinute, daca este cazul, redevenţa restantă si majorarile de intarziere 

datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune si a dispozițiilor legale 

în vigoare. 

 Concesionarul poate constitui drept garantie si titluri de credit (scrisoare de garantie bancară, 

fila CEC), asupra cărora se va institui garantie reala mobiliară  cu acordul concedentului, precum și 

ipoteca imobiliară pentru 75% din valoarea redeventei anuale. 

3.  La capitolul 3. ,,CAIET DE SARCINI”, punctul 3.6. „CONDIŢII IMPUSE DE NATURA 

BUNURILOR CONCESIONATE”,  subpunctul  3.6.3. se modifică și va avea următorul cuprins: 

             3.6.3. Concesionarul se va angaja printr-un program de investiţii proprii realizabil în termen de 4 

(patru) ani de la acordarea concesiunii terenului agricol  prin care va aduce amenajarea agricolă în 

parametri funcţionali care să permită realizarea unei agriculturi de tip ecologic/intensiv, după caz. 

           Conform art. 10 alin.(3)și alin.(14) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei 

"Delta Dunării", cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice sau juridice care desfăşoară 

activităţi în perimetrul rezervaţiei sunt obligate să folosească numai mijloace ecologice admise, atât 

tradiţionale, cât şi noi, în condiţiile de reglementare şi de autorizare stabilite de Administraţia Rezervaţiei 

Biosferei ,,Delta Dunării”, iar în ceea ce priveşte practicarea agriculturii ecologice, în condiţiile stabilite 

de către autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi de Secretariatul General al 

Guvernului.  Pe teritoriul rezervaţiei, folosirea îngrăşămintelor chimice şi a produselor de protecţie a 

plantelor în activităţi de agricultură, silvicultură şi piscicultură este interzisă. 

4.  La capitolul 3. ,,CAIET DE SARCINI”, punctul 3.8. „ÎNCETAREA CONCESIUNII”, 

subpunctul 3.8.1 lit. a) și lit.b)  se modifică și vor avea următorul cuprins: 

a) - in cazul nerealizarii obiectului concesiunii, respectiv nefolosirea terenului concesionat in 

scop destinat folosinţei agricole, în sistem ecologic/intensiv,  respectiv cultivării cu cereale, plante tehnice 

şi alte culturi cu excepţia plantelor narcotice sau dăunătoare mediului. 

b) – in cazul nerealizarii programului de investitii angajate de concesionar prin contract care să  

permită realizarea unei agriculturi de tip ecologic/intensiv, după caz. 

 

  5.  La capitolul 3. ,,CAIET DE SARCINI”, punctul 3.11. „DISPOZIȚII FINALE”,  subpunctul  

3.11.2. se modifică și va avea următorul cuprins: 

             3.11.2. Documentația de atribuire a concesiunii pentru suprafața de _____ha teren arabil din 

Amenajarea agricolă_______________ se pune în vânzare la sediul concendentului la prețul de 500  lei 

setul. 

           6. La capitolul 4. ,,INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A 

OFERTELOR”, punctul 4.11.alin.(1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

4.11. (1) Garanţia de participare la licitaţie, care se achită anticipat, reprezintă 25% din valoarea 

totală a redevenţei pentru primul an de concesionare calculată la preţul minim pentru bunul 

concesionat. 

   7. La capitolul 5. ,, INFORMAŢII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE”, punctul 

5.19.alin.(1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

          5.19. (1) Comisia de evaluare stabileste punctajul fiecarei oferte conform criteriilor :  

I. Terenuri agricole 

1. ASPECTE ECONOMICE ŞI FINANCIARE ALE OFERTEI                      70     

(1.1) Nivelul redevenţei                  70 

 

2. ASPECTE TEHNICE ALE OFERTEI                           30 

(2.1)  Practicarea agriculturii ecologice                                                           25 
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(2.2)  Programul de investiţii propus                             5  

                                      

Număr maxim de puncte                             100     
 

Punctajul pentru criteriile nivelul redeventei și programul de investiții propus se va acorda 

proporțional, raportat la nivelul maxim oferit (oferta cea mai mare primește punctajul maxim) 

           8. La capitolul 7. ,, INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE 

OBLIGATORII - CONTRACTUL DE CONCESIUNE”, articolul I. ”Obiectul contractului de 

concesiune”, punctul 1.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

1.1 Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea _______________ (menţionarea 

bunului concesionat) situat în ______________, în schimbul unei redevenţe, astfel cum este 

prevăzut la articolul III de mai jos.  

 Terenul agricol ce face obiectul concesiunii este destinat folosinţei agricole, în sistem 

ecologic/intensiv, după caz, respectiv cultivării cu cereale, plante tehnice şi alte culturi cu excepţia 

plantelor narcotice sau dăunătoare mediului. 

           9. La capitolul 7. ,, INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE 

OBLIGATORII - CONTRACTUL DE CONCESIUNE”, articolul V. Obligatiile părților - ”Obligatiile 

concesionarului” punctul 5.2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

             5.2 Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii, 

în sistem ecologic/intensiv, după caz. 

           10. La capitolul 7. ,, INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE 

OBLIGATORII - CONTRACTUL DE CONCESIUNE”, articolul VI. ”Încetarea contractului de 

concesiune” punctul 6.1 alin.(1) lit.a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

             6.1(1) Prezentul Contract încetează în următoare situaţii:  

a) - in cazul nerealizarii obiectului concesiunii, respectiv nefolosirea terenului  concesionat in 

scop destinat folosinţei agricole, în sistem ecologic/intensiv, respectiv cultivării cu cereale, 

plante tehnice şi alte culturi cu excepţia plantelor narcotice sau dăunătoare mediului. 

11. La capitolul 7. ,, INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE 

OBLIGATORII - CONTRACTUL DE CONCESIUNE”, articolul VII. ”Garanţia de bună execuţie” 

punctul 7.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

7.1  In conformitate cu art. 5.8, Concesionarul are obligatia ca in termen de 45 zile de la data 

incheierii contractului de concesiune, să depună cu titlu de garanție o suma fixa reprezentând 75% din 

valoarea redeventei  pentru primul an contractual. Suma depusă drept garantie va fi indexată, incepand 

cu al doilea an contractual, cu indicele de inflație anual comunicat de Institutul National de Statistica. 

Din aceasta suma sunt retinute, dacă este cazul, redevența  si majorarile de intârziere datorate 

concedentului de către concesionar, in baza contractului de concesiune și a dispozitiilor legale in vigoare. 

Concesionarul poate constitui drept garantie și titluri de credit (scrisoare de garantie bancara,  

fila CEC), asupra cărora se va institui garanție reala mobiliară  cu acordul concedentului, precum si 

ipoteca imobiliara pentru 75% din valoarea redeventei anuale. 

Art. 2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului 

– Judeţul Tulcea, Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios și 

Asistență Juridică și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

decembrie 2017, după cum urmează: 28 voturi ,,pentru”, - ,,abţineri”, - voturi ‚,împotrivă”. 

                      

                      PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 219 

pentru validarea Dispoziției nr. 673/20.12.2017 privind aprobarea majorării bugetului propriu de 

venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea și bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea,  pe anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 decembrie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 16483/ 20.12.2017 a domnului preşedinte, Horia TEODORESCU; 

- Raportul de specialitate nr. 16484/20.12.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ; 

- Adresa nr. TLG_STZ 3305/19.12.2017 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea 

și H.G. nr. 899/ 2017 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor din hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea 

unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat, inclusiv pentru învățământul special și centrele județene de resurse și asistență 

educațională; 

- Dispoziția președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 673/20.12.2017 privind aprobarea majorării 

bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea și bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii 

Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea,  pe anul 2017; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) și art. 104 alin. (1) lit. c) și alin. 

(4) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare și ale  art. 19 alin. (1) și alin. (2) și  art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 - (1) Se validează Dispoziția președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 673/20.12.2017 

privind aprobarea majorării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea și bugetului de 

venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea,  pe anul 2017, pentru rectificarea cu 

suma de 206,00 mii lei a bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2017, la venituri de la suma de 

225.569,00 mii lei la suma de 225.775,00 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 280.029,00 mii lei la suma 

de 280.235,00 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe secțiunea de funcționare si secțiunea de dezvoltare 

conform anexelor nr. 1a și nr. 1b. 

(2) Bugetul propriu general consolidat al județului Tulcea, detaliat pe capitole de cheltuieli pe anul 

2017 este conform anexei nr. 2. 

  Art. 2 - Se validează Dispoziția președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 673/20.12.2017 

privind aprobarea majorării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea și bugetului de 

venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea,  pe anul 2017, pentru rectificarea cu 

suma de 206,00 mii lei a bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea 

Tulcea, pe anul 2017, la venituri de la suma de 3.880,20 mii lei la suma de 4.086,20 mii lei și la cheltuieli 

de la suma de 3.880,20 mii lei la suma de 4.086,20 mii lei, conform anexelor nr. 3 și 3a. 

 Art. 3 - Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3 și 3a fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Administraţiei Judeţene 

a Finanţelor Publice Tulcea și Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea. 
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

decembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi ,,pentru”, - ,,abţineri”, - voturi ‚,împotrivă”. 

 

                       PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 220   

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 decembrie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16785/27.12.2017 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea, pe anul 2017 şi Raportul de Specialitate nr. 16786/22155/27.12.2017 al Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea; 

 Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea nr. 

19/27.12.2017; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) si alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91, alin. (3) lit. a) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea pe anul 2017 la venituri de la suma de 122.425 mii lei la suma de 122.455 mii lei şi la 

cheltuieli de la suma de 133.367 mii lei la suma de 133.397 mii lei,  conform anexelor nr. 1, 1a, 1b care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de       29 

decembrie 2017, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”,  - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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                                                                        Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea  
 

HOTĂRÂREA Nr. 206 
pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor  

de liberă trecere pentru circulaţia auto pe străzile din Municipiul Tulcea   
 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

28.09.2017;  

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea 

permiselor de liberă trecere pentru circulaţia auto pe străzile din Municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa 

Primarului;   

 Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 

19.852/28.07.2017 şi raportul prezentat de Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, înregistrat 

sub nr. G 10.895/28.07.2017; 

 Având în vedere prevederile: 

 -Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

-Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârii Guvernului nr. 1391/04.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,  

 -Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, art. 70 

lit. g), cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei de Guvern nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare 

- Hotărârii Guvernului   nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare 

 Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art. 9, art.10, art.36, alin.(2) lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu completările ulterioare; 

 În temeiul art.45, alin.(1), (2), (6), art.49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu completările ulterioare; 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pentru 

circulaţia auto pe străzile din Municipiul Tulcea, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.2 (1) Se aprobă tarifele de utilizare a drumurilor publice din municipiul Tulcea pentru 

circulaţia auto, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Sumele obţinute din încasarea acestor tarife se constituie venit la bugetul local. 
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Art.3 Se aprobă formularul tipizat pentru permisul de liberă trecere, conform anexei nr.3, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinţa 

publică.  

Art.5 Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.247/2011 pentru aprobarea  Regulamentului 

privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia auto pe străzile din Municipiul 

Tulcea 

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia de Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu Tulcea şi Direcţia de Poliţie Locală Tulcea. 

Art.7 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

  

   Hotărârea a fost adoptată cu  21 voturi ale consilierilor. 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

          CONSILIER,                                                            SECRETAR,  

                       Jr. Maria BRUDIU 

            
                                                                                                       

 

                                                                                          Anexa nr.1  la H.C.L. nr.206/28.09.2017 

 

R E G U L A M E N T 

privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia auto pe drumurile 

publice din Municipiul Tulcea   

 

CAPITOLUL I - DEFINIRE şi CLASIFICARE 

 

ART. 1.(a). Sunt denumite “permise de liberă trecere” (prescurtat L.T.), înscrisurile tipizate eliberate de 

Primăria municipiului Tulcea-prin DIAP,pentru perioade de o luna si un an( cererile se vor 

depune/transmite cu cel putin 5 zile inainte de data emiterii), conform Anexei nr. 3,  precum si chitanta si 

factura emisa in momentul platii pentru perioade de o zi, inscrisuri  care conferă posesorului dreptul de a 

tranzita municipiul Tulcea într-o perioadă definita, cu un autovehicul a carui masa maxima autorizata este 

de peste 3,5 tone. 

            (b). In zona centrala, autovehiculele pentru aprovizionarea zilnica, pentru care a fost eliberat 

permisul de libera trecere pot avea acces dupa cum urmeaza: 

           - autovehicule intre3,5 – 7,5 tone inclusiv –pe toata perioada zilei 

           - autovehicule intre7, 5 – 16 tone inclusiv – intre orele 18,00 – 07,00 

           - autovehicule intre 16 – 25 tone inclusiv – intre orele 22,00 – 06,00  

 

CAPITOLUL II - MODALITATEA DE ELIBERARE 

 

ART. 2. În vederea eliberării LT.-urilor, solicitanţii vor prezenta următoarele documente: 

a) cerere/ email în care sa se specifice detaliat următoarele: 

 motivaţia solicitării; 

 durata pentru care solicită eliberarea de LT. (anual, lunar, zilnic); 

 tonajul, felul autovehiculului; 

 felul transportului; 

b) copia certificatului de înmatriculare al autovehiculului;  

c) copia Certificatului de înmatriculare al societăţii comerciale (in cazul PJ); 
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d) dacă este cazul alte documente ale solicitanţilor, care să ateste situaţii deosebite, necesitaţi, etc.. 

ART. 3. Toate documentele enumerate la art. 2 se vor depune la secretariatul Directiei Intretinere si 

Administrare Patrimoniu Tulcea.  

ART. 4. (1)Aprobarea eliberarii L.T.-urilor se face de către Primar, in baza documentelor depuse de 

solicitant. 

 (2)Se imputerniceste D.I.A.P. pentru eliberarea LT-urilor, dupa achitarea tarifului conform anexei 

aprobate de Consiliul Local.  

 

CAPITOLUL III - CIRCULAŢIA AUTO IN MUNICIPIUL TULCEA 

 

ART. 5.  (1)Este permisa libera circulatie in municipiul Tulcea a autovehiculelor cu masa maxima 

autorizata de pana la 3,5tone, cu respectarea indicatoarelor rutiere. 

(2) Circulatia in municipiul Tulcea cu un autovehicul a carui masa maxima autorizata este de peste 

3,5 tone este permisa in baza unor LT-uri. 

ART.6. (1)Pe străzile din municipiul Tulcea este permisa  libera trecere a autovehiculelor cu masa 

maxima autorizata de pana la 25 tone, in baza unor LT-uri / zi, exceptie facand cele care se incadreaza la 

art. 1 lit. b. 

(2)Pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata de peste 25 tone, se elibereaza LT-uri/zi 

numai cu avizul S.C. AQUASERV S.A. Tulcea. 

ART. 7. (1)Pe faleza Dunarii este permisa libera trecere in scop de aprovizionare, in baza unor LT-uri / zi, 

numai intre orele 06-16, pentru autovehicule cu masa maxima autorizata pana la 3,5t, conform anexei 

aprobate de Consiliul Local. 

(2) Libera trecere a autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5t este permisa pe 

faleza Dunarii pentru interventii la nave, numai cu avizul S.C. AQUASERV S.A. Tulcea si in prezenta 

reprezentantului acesteia, in baza unor LT-uri / zi, conform anexei aprobate de Consiliul Local. 

ART.8. Pentru circulatia in municipiul Tulcea, in cazul societatilor comerciale care au mai multe 

autovehicule cu aceeasi masa maxima autorizata, de peste 3,5tone, se pot elibera max. 5 LT-uri pe numele 

societatii, fara a fi specificat numarul de inmatriculare al autovehicului. Autovehiculele acestor societati 

pot circula pe strazile din municipiul Tulcea avand asupra lor, LT-urile in original.  

 

Excepţie fac mijloacele de transport în comun şi autocarele. 

 

ART. 9. Nu se vor elibera L.T.-uri pentru alei, parcuri, zona de promenada, pieţe, accese 

incinte blocuri de locuinţe. 

   TRANSPORT AGABARITIC 

 

     Art. 10. (a). Pentru autovehiculele agabaritice, vor fi necesare acordul Politiei Rutiere, 

S.C. AQUASERV S.A. , solicitarea permisului de libera trecere cu indicarea punctului de destinatie 

cu cel putin 5 zile inainte si se va inscrie pe permisul de libera trecere mentiunea ,,transport 

agabaritic,,. 

                     (b). Inaltimea maxima admisa pentru transportul agabaritic pe raza 

Municipiului Tulcea este de 3,5 m. 

                    (c). Intreaga responsabilitate pentru efectuarea transportului agabaritic in 

conditii de siguranta revine transportatorului iar eventualele interventii ale traseului ( demontari, 

montari, borduri, indicatoare, garduturi, scuaruri, etc.) cad in sarcina transportatorului. 

 

CAPITOLUL IV – MENŢIUNI SPECIFICE 

 

ART. 11. Permisul de liberă trecere este valabil numai în original. Copiile xerox, fotocopii etc, nu conferă 

posesorului dreptul de circulatie prin municipiul Tulcea. 
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ART. 12. Permisele de liberă trecere nu pot fi folosite în scopul parcării autovehiculelor pe străzile din 

municipiul Tulcea. 

ART. 13. (1) În cazul în care, un autovehicul pentru care a fost eliberat un LT (pe număr de înmatriculare) 

a fost avariat, scos din circulaţie, radiat etc., proprietarul acestuia poate solicita eliberarea unui nou LT 

pentru un alt autovehicul din dotarea proprie, cu aceeaşi masa maxima autorizata. Eliberarea noului LT se 

va face in baza unor documente justificative, fără plata unor tarife suplimentare, cu condiţia ca vechiul LT 

sa fie depus pentru anulare. 

(2)În situatia în care, un autovehicul pentru care a fost eliberat un LT (pe număr de înmatriculare) a 

fost înstrăinat, noul proprietar al acestuia poate solicita eliberarea unui alt LT, in baza documentelor 

justificative, fără plata unor tarife suplimentare, cu condiţia depunerii vechiul LT pentru anulare. 

ART. 14. Tariful incasat la eliberarea permisului de liberă trecere, pentru utilizarea drumului public, nu se 

restituie in nici o situatie.  

ART. 15. În cazul deteriorării permisului de liberă trecere se poate elibera un nou permis (cu aceleaşi 

înscrisuri ca şi cel deteriorat) numai după depunerea formularului deteriorat în vederea anularii. 

ART.16. (1) În cazul pierderii sau furtului permisului de liberă trecere, se poate elibera o dovada pana la 

sfarsitul lunii in curs. 

(2)Dovada va purta aceleaşi înscrisuri (tonaj, număr de înmatriculare, posesor, etc.) ca şi înscrisul 

original. 

 (3)Pentru LT-urile anuale pierdute sau furate, începând cu luna următoare expirării dovezii si pana 

la sfarsitul anului, se va elibera un nou permis de liberă trecere (cu aceleaşi înscrisuri ca şi vechiul permis 

pierdut). 

ART.17. Pentru autovehiculele cu remorca sau semiremorca documentatia se depune atat pentru capul 

tragator cat si pentru remorca sau semiremorca, iar tarifele si taxele se percep separat, conform masei 

totale maxime autorizate din certificatul de inmatriculare.                                   

ART. 18. Pentru eliberarea permisului de acces auto in regim de urgenta, adica in termen de 24 de 

ore, se percepe un tarif suplimentar de 20 lei/ aviz. 

 

 

CAPITOLUL V - OBLIGAŢII CE REVIN POSESORILOR  

PERMISELOR DE LIBERĂ TRECERE 
 

ART. 19. Să expună permisul de liberă trecere la vedere, în interiorul cabinei autovehiculului. 

ART. 20. La solicitarea organelor de politie, sau împuterniciţilor primarului, sa prezinte L.T.-ul pentru 

verificarea datelor înscrise pe acesta. 

ART. 21. Autovehiculele autorizate trebuie sa fie în stare tehnica corespunzătoare, nepoluante, cu 

suprastructuri închise sau prevăzute cu prelata şi cu aspect corespunzător. 

ART. 22. După descărcarea şi încărcarea mărfurilor, zona se va lăsa curată şi se vor lua masuri pentru a 

evita murdărirea străzilor. 

ART. 23. Sa utilizeze permisul de liberă trecere numai în conformitate cu datele înscrise pe acesta şi cu 

respectarea prezentului regulament. 

 

 

CAPITOLUL VI - SCUTIRI DE LA PLATA TARIFULUI DE UTILIZARE A  

DRUMURILOR PUBLICE 

 

ART. 24. Sunt scutite de plata tarifului şi pot circula fără permise de liberă trecere, următoarele categorii 

de autovehicule: 

 autovehiculele aparţinând Primăriei, Poliţiei, Pompierilor, Serviciilor de Ambulanţă; 

 autovehiculele aparţinând Prefecturii, Procuraturii; 

 autovehiculele  furnizorilor retelelor edilitare pentru interventii de urgenta 
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 autovehiculele aparţinând institutiilor subordonate Consiliului Local: S.C. Transport Public S.A.,S.C. 

Servicii Publice S.A. si S.C. Aquaserv S.A. 

  

 

CAPITOLUL VII - CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI 

 

ART. 25. Constituie contravenţii la prezentul regulament următoarele fapte daca nu au fost săvârşite în 

astfel de condiţii încât, potrivit legii, sa fie considerate infracţiuni: 

a) circulaţia autovehiculelor  pe străzile cu interdicţii de circulaţie  fără permis LT sau circulatia pe strazile 

care nu au fost inscrise in permisele de libera trecere se sancţionează cu amenda de la 2.000 lei pana la  

2.500 lei. 

b) depăşirea tonajului înscris în LT pentru zona în care se afla autovehiculul  se sancţionează cu amenda 

de la 2.000 lei pana la 2.500 lei. 

c) folosirea permisului de liberă trecere pentru parcarea autovehiculului pe străzile pe care acesta a fost 

autorizat sa circule ,  se sancţionează cu amenda de la 1.000 lei pana la 1.500 lei. 

d) folosirea permisului de liberă trecere de un alt autovehicul decât  pentru cel  care a fost eliberat  

permisul de libera trecere , se sancţionează cu amenda de la 2.000 lei pana la 2.500 lei. 

ART. 26. (1)Pentru savarsirea faptelor prevăzute la art.26 lit.a) si lit.d), posesorii LT-urilor  vor fi 

sancţionaţi, pe lângă amenda  şi cu confiscarea permisului de liberă trecere. 

 (2)Permisul de liberă trecere confiscat, însoţit de proces-verbal de constatare a contravenţiei, va fi 

depus de agentul constatator la D.I.A.P.  

 (3)Confiscarea permisului de liberă trecere exonerează Primăria de restituirea tarifelor de utilizare 

a drumurilor publice care au stat la baza eliberări acestuia. 

ART. 27. (1)Constatarea contravenţiilor se va face pe baza de proces-verbal de contravenţie de către: 

 Organele de Poliţie; 

 Poliţia Locala; 

 Împuterniciţii Primarului. 

 (2)Plata amenzii se va face la punctele de incasare ale Serviciului Impozite si Taxe locale. 

(3)Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 ore de la data incheierii procesului verbal ori, 

dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute, agentul constatator 

facand mentiunea despre aceasta posibilitate in procesul verbal de constatare a contraventiei. 

 

CAPITOLUL VIII - DISPOZIŢII FINALE 

 

ART. 28. Prezentul regulament intra în vigoare in termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta 

publica si rămânerea definitiva a Hotărâri Consiliului Local Tulcea prin care se aproba.  

ART. 29. Pe toata durata de valabilitate a prezentului regulament, tarifele de utilizare a drumurilor publice 

se vor stabili şi modifica numai prin hotărâri ale Consiliului Local. 

Tarifele pentru libera trecere nu/ se indexeaza anual  cu indicele de inflatie comunicat de INS. 

ART. 30. Falsificarea Permiselor LT, deţinerea sau utilizarea de formulare false constituie infracţiune şi se 

pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 

                                                                      Consilier 
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                                                                                                     Anexa nr.2  la H.C.L. nr.206/28.09.2017 

 

 

Tarife de utilizare a drumurilor publice din Municipiul Tulcea pe strazile cu anumite restrictii de circulatie 

 

 

 

Masa maxima autorizata 

 

Valoare tarif/zi 

 

Valoare tarif/luna 

 

Valoare tarif/an  

         peste 3,5tone-maxim 

7,5 tone 

12 lei 240 lei 1920 lei 

         peste 7,5 tone –maxim 

16 tone  

45 lei 900 lei 7200lei 

     peste 16 tone –maxim 25 

tone 

75 lei 1500 lei 12000 lei 

     peste 25 tone 95 lei 1900 lei 15200 lei 

Autotractoare 

 

10 lei 200 lei 1600 lei 

 Acces faleza              

autoturism 

30 lei   

Camioane     acces 

faleza 

100 lei   

 

Reglementari Speciale: 

  

Pe faleza Dunarii pot intra camioanele, numai cu avizul S.C. AQUASERV S.A. TULCEA si in prezenta 

reprezentantului acesteia. 

 

 

 

                                                         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 

                                                                      Consilier 
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ANEXA  nr. 3  la  HCL  nr. 206/28.09.2017 

FAŢĂ 
 

 

    
 

                                                     POSESOR AUTO 

____________________________________________ 

                              AUTO NR._____________________________ 
                                     TONAJ / TIP  AUTO ___________________________________ 

                          Valabil ____________________________________ 
            NOTA:             

      Prezentul permis de libera trecere ( LT) permite accesul autovehiculelor pe strazile 

din Municipiul Tulcea pentru care sunt instituite interdictii / restrictii de circulatie (acces 

interzis / limitare de tonaj). 

         Conducatorii auto sunt obligati sa respecte cu strictete indicatoarele de oprire si 

stationare. 

       Permisul de libera trecere este valabil numai in original. Nu poate fi folosit in scopul 

parcarii autovehiculelor pe strazile  din Municipiul Tulcea. 

         In cazul deteriorarii, se poate elibera un nou permis, cu aceleasi inscrisuri, numai 

dupa depunerea formularului deteriorarat, in vederea anularii.  

       In cazul pierderii sau furtului  permisului de libera trecere se poate elibera o dovada, 

cu aceleasi inscrisuri (tonaj, nr. inmatriculare, posesor) ca si inscrisul original. 

 

                      PRIMAR,                  

Dr. Ing. Constantin HOGEA 

 
 

VERSO 
1.Achitat cu chitanta/ OP nr.: 

………………………………………………………………………….    
 

2.Obligatiile ce revin posesorilor permiselor de libera trecere conform HCL nr. 

…………………. 

- sa expuna permisul de libera trecere la vedere, in interiorul cabinei autovehiculului; 

- la solicitarea organelor de politie sau imputernicitilor primarului, sa prezinte  L.T.-ul  pentru 

verificarea datelor inscrise pe acesta; 

- autovehiculele autorizate trebuie sa fie in stare tehnica corespunzatoare; 

- dupa incarcarea si descarcarea marfurilor, zona se va lasa curata; 

- sa utilizeze permisul de libera trecere numai in conformitate cu datele inscrise pe acesta si cu 

respectarea prezentului regulament. 
 

3.Contraventii si sanctiuni: constituie contraventii la prezentul regulament urmatoarele fapte 

daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate  infractiuni: 

-   circulatia autovehiculelor pe strazile cu interdictii de circulatie (acces interzis, limitare 

tonaj) fara LT se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei până la 2500 lei; 
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-   depasirea tonajului inscris in LT pentru zona in care se afla autovehiculul se sanctioneaza 

cu amenda de la 2.000 lei până la 2500 lei; 

-  folosirea permisului de libera trecere pentru parcarea autovehiculului pe strazile din 

Municipiul Tulcea se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei până la 1500 lei;  

-   folosirea permisului de libera trecere de un alt autovehicul decat cel pentru care a fost 

eliberat se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei până la 2500 lei. 

     Pentru savarsirea faptelor prevazute mai sus, posesorii LT-urilor vor fi sanctionati pe 

langa amenda si cu confiscarea permisului de libera trecere, ceea ce exonereaza Primaria 

Municipiului Tulcea de restituirea tarifelor de utilizare a drumurilor publice care au stat la 

baza eliberarii acestuia. 

     Falsificarea permiselor LT, detinerea sau utilizarea de formulare false, constituie 

infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor legale. 

 

        ROMANIA 

JUDETUL TULCEA 

COMUNA CRISAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR.124 

pentru aprobarea Regulamentului privind vânzarea imobilelor-terenuri  

 aparținând domeniului privat al comunei Crișan 

Consiliul local al  comunei  Crisan, judetul  Tulcea, intrunit in sedinta  ordinara in  data de 23 

noiembrie 2017, legal constituita; 

 Avand in vedere: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Crisan inregistrat sub nr.2457/21.08.2017; 

 Raportul comun al Compartimentelor Urbanism-Cadastru si Achizitii Publice din cadrul Primariei  

comunei Crisan, inregistrat sub nr.2458/21.08.2017; 

 Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Crisan. 

 Tinand cont de prevederile: 

 art.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile  

ulterioare; 

 art.10, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) si alin.(5) lit.b) si art.123 din Legea nr. 215/2001 privind  

administrația publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         In temeiul prevederilor art.45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

h o t ă r ă ş t e : 
 

   Art.1. Se aprobă Regulamentul privind vanzarea imobilelor-terenuri  apartinand domeniului privat 

al comunei Crisan,  prevazuta in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

       Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Institutiei Prefectului - Judetului Tulcea, Primarului 

comunei Crisan, Compartimentului Urbanism-Cadastru din cadrul Primariei comunei Crisan si se aduce la 

cunostinta publica prin afisare la sediul autoritatii administratiei publice locale si prin publicarea pe site-ul 

www.primariacrisan.paginadestart.com. 

Adoptata astazi, 23.11.2017, cu 9 voturi “pentru,-voturi “abtineri”,-voturi “impotriva”, din totalul 

de 9 consilieri in functie. 

 

Presedinte de sedinta,                                                                        Contrasemneaza, 

                Consilier local,                                                                                     Secretar, 

                Trofim Aurora                                                                           Oprisan Daniela Corina 

http://www.primariacrisan.paginadestart.com/
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  Anexă  la H.C.L. Crișan nr.124/23.11.2017 

 

R E G U L A M E N T 

privind vânzarea imobilelor-terenuri  aparținând domeniului privat al comunei Crișan 

          

I. Dispoziții generale  

Art.1 

Prezentul regulament stabileşte condiţiile-cadru pentru vânzarea terenurilor apartinand domeniului 

privat al comunei Crisan.  

  Art.2 

  Terenurile supuse procedurilor de vânzare în baza prezentului regulament trebuie să figureze în 

evidenţele primăriei ca bunuri aparţinând domeniului privat al comunei Crisan. 

  II.Procedura de vanzare  

Cap.I.Dispozitii generale 

Art.3  

Prezenta procedura  stabileste continutul-cadru al caietului de sarcini, documentatia necesara 

vanzarii, instructiunile pentru ofertanti privind organizarea si desfasurarea procedurii de vanzare a 

terenurilor  aflate in domeniul privat al comunei Crisan.  

Art.4 

(1) Contractul de vanzare-cumparare incheiat in baza prevederilor prezentului regulament are ca 

obiect terenurile din domeniul privat al comunei Crisan, cu exceptia prevazuta de art.123 alin.(3) din 

Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

(2) Contractul de vanzare-cumparare se incheie in conformitate cu legea romana, in forma 

autentica, in fata notarului public.  

Art.5 

Pentru tinerea evidentei documentelor si informatiilor cu privire la desfasurarea procedurilor de 

vanzare, se intocmesc si pastreaza doua registre: 

a) registrul "Oferte", care cuprinde date si informatii referitoare la derularea procedurilor prealabile 

incheierii contractului de vanzare; 

b) registrul "Contracte", care cuprinde date si informatii referitoare la  contractele incheiate de 

autoritatea publica . 

Art.6 

(1) Se intocmeste dosarul vanzarii  pentru fiecare contract incheiat  si se pastreaza la sediul 

Primariei comunei Crisan. 

(2) Dosarul vanzarii  trebuie sa cuprinda: 

a) Studiul de oportunitate al vanzarii; 

b) hotararea de aprobare a vanzarii; 

c) anunturile referitoare la procedura de vanzare si dovada transmiterii acestora spre publicare; 

d) documentatia intocmita in vederea organizarii licitatiei; 

f) oferta declarata castigatoare insotita de documentele care au stat la baza acestei decizii; 

g) justificarea hotararii de anulare a procedurii de vanzare, daca este cazul; 

h) contractul de vanzare-cumparare semnat. 

Cap. II Procedura administrativa  

Sectiunea 1 

Initiativa vanzarii 

Art.7 

(1) Vanzarea are loc la initiativa vanzatorului sau ca urmare a solicitarii persoanelor  fizice sau 

juridice interesate, in baza unei cereri depuse de acestia. 

(2) Initiativa vanzarii are la baza studiul  de oportunitate care cuprinde urmatoarele elemente: 

a) descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut; 
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b) scopul vanzarii; 

c) motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifica realizarea vanzarii; 

d) nivelul minim al pretului (pretul de pornire la licitatie); 

e) procedura utilizata pentru vanzarea terenurilor. 

(3) Studiul  de oportunitate se aproba de catre vanzator . 

Sectiunea a 2-a 

Procedura de vanzare 

Art.8 

Se stabileste ca procedura de vanzare a terenurilor din domeniul privat al comunei Crisan - 

licitatia publica deschisa cu strigare. 

Sectiunea a 3-a 

Documentatia intocmita in vederea organizarii licitatiei  

Art.9 

(1) Documentatia  este formata din caietul de sarcini si instructiunile pentru ofertanti. 

(2) Caietul de sarcini trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: 

 informaţii generale privind obiectul vanzarii; 

 motivatia vanzarii;   

 elemente de pret; 

 conditii de mediu; 

 modul de organizare al vanzarii;   

 organizarea licitatiei publice deschise cu strigare; 

 obligatiile partilor; 

 incheierea contractului de vanzare; 

 litigii; 

 dispozitii finale. 

(3) Instructiunile pentru ofertanti  trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: 

 conditii de participare; 

 documente de participare;    

 modul de desfăşurare a licitaţiei; 

 contestarea licitatiei;   

 anularea licitatiei;   

 garantii-precizari; 

 incheierea contractului de vanzare; 

 obligaţiile părţilor;  

 dispozitii finale. 

(4) Documentatia se aproba prin hotarare a consiliului local. 

(5) Vanzatorul are obligatia sa asigure obtinerea documentatiei privind licitatia catre persoana  

interesata, care inainteaza o solicitare in acest sens, prin  punerea la dispozitia persoanei interesate a unui 

exemplar din documentatie, pe suport hartie. 

(6) Pretul documentatiei este de 20 lei, dar poate fi modificat prin hotarare de consiliu local. 

(7) Garantia de participare la licitatie este de 10% din  valoare totala a pretului de pornire  la 

licitatie pentru lotul licitat, stabilit  in baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat si 

insusit de consiliul local.  

SECTIUNEA a 4-a 

Reguli privind anuntul de licitatie  

Art.10 

       (1) Se intocmeste anuntul de licitatie, dupa aprobarea caietului de sarcini si instructiunilor pentru 

participanti de catre vanzator. 
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       (2) Anuntul de licitatie va cuprinde urmatoarele elementele: 

1. Informatii generale privind vanzatorul 

2. Informatii generale privind obiectul vanzarii 

2.1 Procedura aplicata 

3. Informatii privind documentatia intocmita in vederea organizarii licitatiei (caiet de sarcini si 

instructiuni pentru ofertanti); 

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al 

documentatiei;  

3.2. Denumirea si adresa compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care se poate obtine un 

exemplar din documentatia respectiva; 

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar; 

4. Informatii privind documentele de participare; 

4.1. Data si ora limita de depunere a documentelor de participare; 

4.2. Adresa la care trebuie depuse  documentele de participare;  

5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de organizare a licitatiei publice deschise cu 

strigare.  

(3) Anuntul se publica cu 15 zile înainte de data limita de depunere a documentelor de participare 

pe site-ul primariei, la avizierul autoritatii publice si intr-un ziar local. 

Sectiunea a 5-a 

Comisia de licitatie  

Art.11 
(1) Comisia de licitatie este alcatuita dintr-un numar impar de membri, care va fi stabilit de catre 

consiliul local. 

(2) Fiecaruia dintre membrii comisiei de licitatie i se poate desemna un supleant.  

(3) Comisia de licitatie este alcatuita, din reprezentanti ai aparatului de specialitate al Primarului, 

numiti in acest scop. 

Art.12 
(1)Componenta comisiei de licitatie, membrii acesteia, precum si supleantii lor se stabilesc si sunt 

numiti prin hotararea consiliului local. 

(2) Presedintele comisiei de  licitatie este numit de vanzator dintre reprezentantii acestuia in 

comisie. 

(3) Secretarul comisiei de licitatie este numit de vanzator dintre membrii acesteia.  

(4) In situatia in care este necesara inlocuirea unui membru/supleant din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, se va proceda la emiterea unei dispozitii privind numirea noului 

membru/supleant in  comisia de licitatie. 

Art.13 
(1) Fiecare dintre membrii comisiei de  licitatie beneficiaza de cate un vot. 

(2) Deciziile comisiei de  licitatie se adopta cu votul majoritatii membrilor.  

Art.14 
(1) Membrii comisiei de  licitatie, supleantii  trebuie sa respecte regulile privind conflictul de 

interese, astfel: 

 Pe parcursul aplicarii procedurii de vanzare,  vanzatorul are obligatia de a lua toate masurile 

necesare  

pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea 

concurentei neloiale. 

 Persoanele care sunt implicate direct in procesul de  licitatie nu au dreptul de a fi ofertant sub  

sanctiunea excluderii din procedura de vanzare. 

 Nu au dreptul sa fie implicate in procesul de licitatie urmatoarele persoane: 

a) sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea, inclusiv, cu ofertantul, persoana fizica; 

b) sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea, inclusiv, cu persoane care fac parte din 

consiliul  
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de administratie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanti, persoane juridice; 

c) persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanti sau persoane care fac parte din consiliul de administratie, organul de conducere ori de 

supervizare al unuia dintre ofertanti; 

d) persoane care pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului 

de verificare/de licitatie a ofertelor. 

(2) Membrii comisiei de licitatie, supleantii si invitatii sunt obligati sa dea o declaratie de 

compatibilitate, impartialitate si confidentialitate pe propria raspundere, dupa termenul limita de depunere 

a documentelor de participare, care se va pastra alaturi de dosarul vanzarii.  

(3) In caz de incompatibilitate, presedintele comisiei de  licitatie il va sesiza de indata pe vanzator 

despre existenta starii de incompatibilitate si va propune inlocuirea persoanei incompatibile, dintre 

membrii supleanti. 

Art.15 
Supleantii participa la sedintele comisiei de  licitatie numai in situatia in care membrii acesteia se 

afla in imposibilitate de participare datorita unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forta majora. 

Art.16 
Atributiile comisiei de licitatie sunt: 

a) verificarea documentelor de participare;  

b) intocmirea proceselor verbale si a listei de participare; 

c) desemnarea ofertei castigatoare. 

Art.17 
(1) Comisia de  licitatie este legal intrunita numai in prezenta tuturor membrilor.  

(2) Comisia de  licitatie adopta decizii cu votul majoritatii membrilor sai, in mod autonom, numai 

pe baza documentatiei de vanzare si cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

Art.18 
Membrii comisiei de licitatie au obligatia de a pastra confidentialitatea datelor, informatiilor si 

documentelor cuprinse in documentele analizate. 

Sectiunea a 6-a 

Instructiunile pentru ofertanti  

Art.19 
Instructiunile pentru ofertanti se elaboreaza de catre vanzator si sunt prezentate in cadrul  

documentatiei intocmite in vederea organizarii licitatiei. 

Art.20 
(1) Vanzarea  se face in conditiile prevazute de caietul de sarcini si instructiunilor pentru ofertanti. 

Licitaţia se organizează, în termen de maxim 20 de zile de la data apariţiei anunţului publicitar, la sediul 

Comunei Crisan-Consiliul local Crisan din sat Crisan, str. Principala,  nr.155, comuna Crisan, judetul 

Tulcea, la data şi ora comunicate în anunţ. La sedinţă pot participa un număr nelimitat de ofertanţi - 

persoane fizice si juridice,  care au cumpărat  caietul de sarcini si instructiunile pentru ofertanti, au depus 

oferta şi au achitat garanţia de participare, în cuantumurile valorice şi sub formele precizate în anunţul 

publicitar. 

(2) Pentru desfasurarea procedurii licitatiei publice deschise cu strigare  este obligatorie 

participarea a cel putin 3 (trei) ofertanti pentru fiecare dintre loturile scoase la licitatie. 

(3) Nu sunt admise la licitatie persoanele  fizice si juridice - care au datorii sau litigii nesolutionate 

cu comuna Crisan/Primaria comunei Crisan/Consiliul Local Crisan sau au fost  adjudecători ai unei 

licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Comuna Crisan/ Consiliul Local Crisan. 

(4) Pentru participarea la licitatie este obligatorie achizitionarea caietului de sarcini si 

instructiunilor pentru ofertanti si achitarea garantiei de participare la licitatie . 

(5)Vanzatorul (Comuna Crisan) are obligatia sa asigure obtinerea documentatiei privind licitatia  

de catre persoana interesata, care inainteaza o solicitare in acest sens, prin  punerea la dispozitia 

persoanei interesate a unui exemplar din documentatie, pe suport hartie. 
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(6) Pretul documentatiei (caiet de sarcini si instructiuni pentru ofertanti) este de 20 lei si se 

achizitioneaza de la sediul organizatorului, in sat Crisan, comuna Crisan, str. Principala, nr.155, 

jud.Tulcea. 

(7) Garantia de participare la licitatie este de 10% din valoare totala a pretului de pornire la 

licitatie pentru lotul licitat, potrivit pct.3.4 din caietul de sarcini. Garantia se achita la sediul 

organizatorului, in comuna Crisan, str. Principala, nr.155, jud.Tulcea la casieria Primariei comunei Crisan 

sau prin ordin de plata  în contul Comunei Crisan  nr. RO17TREZ6445006XXX000176 deschis la 

Trezoreria Sulina, cod fiscal 4508860, având înscris  la explicaţii”Garanţie de participare la licitaţie pentru 

lotul de  ... mp, situat in sat ......, com. Crisan, jud.Tulcea” – art.3.6 din caietul de sarcini. 

Sectiunea a 7-a 

Documente de participare  

Art.21 
(1) Documentele de participare sunt urmatoarele: 

a) Cerere de participare la licitatie; 

b)  fisa cu informatii generale privind ofertantul, fara ingrosari, stersaturi sau modificari - persoane 

fizice si juridice – Formular A; 

c) declaratie privind eligibilitatea (declaratie pe proprie raspundere) - persoane fizice si juridice – 

Formularul B; 

d) împuternicire de participare dată de ofertant în cazul participării unui reprezentant al său - 

persoane juridice; 

e) copie BI/CI - persoane fizice; 

f) copie a statutului societatii/asociatiei - persoane juridice; 

g) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului  (certificatul va fi emis cu cel mult 

30 de zile înaintea datei limita de depunere a ofertei si va fi prezentat in original sau copie legalizata) 

,unde este cazul - persoane juridice; 

h) declaratie pe propria raspundere ca nu este in reorganizare judiciara,lichidare, faliment  fuziune, 

nu este insolvabil - persoane juridice – Formular C; 

i) certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor  

locale (certificat fiscal) de la Primaria Comunei Crisan; 

j) declaratie pe propria raspundere ca participantul la licitatie în cazul persoanelor fizice sau 

reprezentantul persoanei juridice nu are litigii cu vanzatorul  – Formular D; 

k) Dovada achitarii caietului de sarcini si a instructiunilor pentru ofertanti -20 lei (chitanta); 

l) Dovada achitarii garantiei de participare la licitatie. 

(2) Persoana interesata are obligatia de a depune documentele de participare  la adresa si pana la 

data limita pentru depunere, stabilite in anuntul de licitatie, într-un plic închis, semnat şi după caz, 

ştampilat având înscris  ”Documente  de participare la licitatia din data de.... pentru lotul de ... mp, situat 

in sat ......, com. Crisan, jud.Tulcea”. 

(3) Riscurile legate de transmiterea documentelor, inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei 

interesate. 

(4) Documentele depuse la o alta adresa a vanzatorului decat cea stabilita sau dupa expirarea datei 

limita pentru depunere se returneaza nedeschise. 

(5) Documentele se depun la sediul Comunei Crisan-Consiliul local Crisan din sat Crisan, str. 

Principala, nr.155,  comuna Crisan, jud. Tulcea. 

Sectiunea a 8-a 

Modul de desfasurare a licitatiei 

Art.22  

(1) Până la data şi ora limită stabilita prin anuntul de vanzare, se vor depune cererea de participare 

la licitaţie si documentele de participare prevazute la art.21 alin.(1) din prezentul regulament.  

(2) Depunerea cererii de participare la licitaţie şi a documentelor solicitate are ca efect acceptarea 

necondiţionată a preţului de pornire la licitaţie si a pasilor de licitare. 
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(3) Orice solicitare de participare la licitaţie neînsoţită de documentele precizate şi orice document  

primit după  (chiar dacă solicitarea de participare era depusă) vor fi respinse. 

(4) Neprezentarea oricăruia dintre documente, conduce la excluderea de la participarea la licitaţie. 

(5) In aceeasi zi (data limita de depunere a documentelor), documentele de participare la licitaţie se 

desigilează în cadrul unei şedinţe, în prezenţa comisiei de licitaţie şi a ofertanţilor. Ofertanţii care nu se 

prezintă la şedinţa de deschidere a documentelor de participare sunt excluşi de la licitaţie. Filele 

documentelor se numerotează, se semnează de către membrii comisiei. Comisia de licitatie verifica 

documentele de participare si incheie un proces-verbal in care se mentioneaza participantii admisi la 

licitatie (cei care au depus toate documentele,  se  consemnează  numărul filelor depuse de fiecare 

participant si indeplinesc conditiile de participare la licitatie), precum si participantii exclusi si motivele 

excluderii. Deciziile comisiei se iau cu votul majoritatii  membrilor. Se intocmeste lista de participare 

(participantii admisi). Procesul-verbal si lista de participare se afiseaza  în aceeasi zi . 

(6) În ziua şi la ora precizata în anuntul publicat in presa/site-ul si avizierul primariei privind 

sedinta publica a licitatiei, in prezenţa comisiei de licitatie, participantii admisi sunt invitaţi în sală. 

Accesul la licitatie se va face pe baza actului de identitate.                                                                 

(7) Licitaţia este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin 3 ofertanţi pentru fiecare dintre loturile 

scoase la licitatie si sunt cel putin 3 ofertanti  admisi la procedura licitatiei pentru lotul respectiv. 

(8) Licitaţia se va desfăşura în următoarele etape: 

a) se verifica identitatea participantilor  pe baza actului de identitate si imputernicirilor; 

b) Presedintele comisiei da citire încunostiintarilor si publicatiilor, conditiilor vanzarii, a listei 

participantilor, modului de desfăsurare a licitatiei si constata  indeplinirea conditiilor legale de desfasurare; 

c) Se trece la desfasurarea licitatiei, anuntandu-se pretul de pornire la licitatie si pasul de licitare  

stabilit prin caietul de sarcini; 

d) Preşedintele comisiei va creste pretul cu cate un pas de licitare, urmand ca fiecare ofertant sa 

liciteze, mentionand clar pretul oferit, oferta care trebuie sa respecte conditiile de salt precizate la 

deschiderea licitatiei; 

e) Bunul se adjudecă celui care va fi strigat ultimul preţ, după a treia repetare a acestuia, la 

intervale de 30 secunde, de către preşedintele comisiei de licitaţie; 

f) se încheie procesul verbal de adjudecare, care va fi semnat de membrii comisiei şi de catre 

participantii la licitaţie. Prin semnarea procesului verbal de licitatie, participantii sunt de acord cu modul 

de desfăşurare a licitatiei, cu cele consemnate în acesta si cu castigatorul stabilit.                  

(9) In cazul prezentarii a mai putin de 3 participanti pentru fiecare lot sau daca din documentele  

depuse au intrunit conditiile solicitate prin documentatie mai putin de 3 participanti, licitatia pentru lotul 

respectiv se anuleaza si se organizeaza o noua licitatie 

 

Sectiunea a 9-a 

Contestarea licitatiei  

Art.23  
Participanţii nemultumiti de rezultatul licitatiei  pot depune contestatie la instanta  competenta din 

raza teritoriala a vanzatorului. 

 

Sectiunea a 10-a 

Anularea licitatiei 

Art.24 
(1) Vanzatorul  are dreptul de a anula procedura vanzarii, daca ia aceasta decizie, de regula, inainte 

de data organizarii licitatiei, respectiv a comunicarii privind rezultatul licitatiei si, oricum, inainte de data 

incheierii contractului, numai in urmatoarele cazuri: 

a) in cazul in care in urma publicarii Anuntului de licitatie nu au fost depuse cel putin 3 oferte 

valabile; 

b) se constata abateri grave de la prevederile legale care afecteaza procedura de vanzare sau fac 

imposibila incheierea contractului. 
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(2) Vanzatorul  are obligatia de a comunica, in scris, tuturor participantilor la procedura vanzarii, 

in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin 

depunerea documentelor de participare  cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare. 

 

Sectiunea a 11-a 

Garantii-precizari 

Art.25 
(1) Ofertantul va pierde garantia de participare, daca nu se prezinta la sedinta de deschidere a 

plicurilor continand documentele de participare.  

(2) Garantia de participare a ofertantului declarat castigator va fi retinuta de catre vanzator  si se 

considera avans din pretul vanzarii. 

(3) Vanzatorul  este obligat sa restituie ofertantilor necastigatori garantia de participare in termen 

de 10 zile de la desemnarea adjudecatarului  la cererea scrisă a acestora. 

(4) Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele situatii: 

a) in cazul neprezentarii adjudecatarului la data mentionata de organizator pentru incheierea 

contractului de vanzare-cumparare;  

b) in cazul excluderii ofertantului de la licitatie, ca urmare a depistarii acestuia ca participant la o 

intelegere cu alti ofertanti pentru influentarea rezultatului licitatiei in scopul obtinerii unui pret de vanzare  

mai mic. 

 

Sectiunea a 12-a 

Incheierea contractului de vanzare-cumparare 

Art.26 
(1) Contractul de vanzare-cumparare  se incheie, sub sanctiunea nulitatii, in forma autentica  în 

termen de 15 zile lucrătoare calculate de la data semnării procesului-verbal de adjudecare. Cheltuielile 

ocazionate cu încheierea actului de vânzare - cumpărare vor fi în sarcina cumpărătorilor. 

(2) Pretul de vanzare (pretul bunului adjudecat prin licitatie) se va achita integral odata cu 

incheierea contractului de vanzare-cumparare. 

 

Sectiunea a 13-a 

Obligatiile partilor  

Art.27 

(1) Proprietarul are următoarele obligaţii: 

a) sa predea cumpărătorului bunul vandut; 

b)vanzătorul are obligaţia de a nu tulbura pe cumpărător în exerciţiul drepturilor rezultate din 

contractul de vanzare-cumpărare; 

c) vanzătorul garantează cumpărătorului că bunul vandut nu este sechestrat, scos din circuitul civil, 

ipotecat sau gajat. 

(2) Cumparatorul are următoarele obligaţii: 

a) sa achite  integral  debitele pe care le are fata de bugetul local; 

            b) sa achite preţul terenului, la valoarea adjudecată, la data semnării contractului de vanzare - 

cumparare in fata notarului public; 

            c) să platească cheltuielile vanzării: cheltuielile propriu-zise ale actului, taxele de timbru si de 

autentificare - onorariul notarial, de publicitate imobiliara, etc. 

           

             Sectiunea a 14-a 

           Dispozitii finale 

           Art.28 

           (1) Litigiile de orice fel sunt de competenta instantelor judecatoresti din raza teritoriala a 

vanzatorului. 
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(2) Nesemnarea de către adjudecatarul licitaţiei a contractului de vânzare-cumpărare atrage după 

sine nulitatea adjudecării, iar suma achitată cu titlu de garanţie de participare nu se va restitui. De 

asemenea, persoana in cauza nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitaţie pentru imobilul în cauză. 

 

Președinte de ședință,                                                                        Contrasemnează, 

                Consilier local,                                                                                  Secretar, 

                Trofim Aurora                                                                           Oprișan Daniela Corina 

 

 

 

 

 Formular A 

 

FIȘA INFORMAȚII GENERALE 

 

 

1.Numele /denumirea: 

2.Codul Fiscal:  

3.Adresa / sediul:  

4.Telefon/Fax/E-mail:  

5.Certificat de inmatriculare/inregistrare .... ..... ( numarul, data  si locul de 

inmatriculare/inregistrare, persoane juridice )  

6.Obiect de activitate ........ ........ ( persoane juridice)  

 

          Data completarii          Semnatura  

 

 

 

 

 

Formular B 

 

 

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE  

(declarația pe propria răspundere) 

 

 

Subsemnatul ..........................................., reprezentant /imputernicit al                                   

...........................................................................(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de 
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fals in acte publice, ca  nu am fost condamnat prin hotararea definitiva  a unei instante judecatoresti pentru 

participarea la activitatile unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.  

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun.  

                 Data    Semnatura /Stampila 

 

 

 
Formular C 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND LICHIDAREA/FALIMENTUL 

 

Subsemnatul .....................................( denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), 

in calitate de ofertant la procedura de licitatie deschisa cu strigare pentru vanzarea  .......      la data de ..... 

...., organizata de ........... 

declar pe propria raspundere ca:  

-nu sunt in stare de faliment ori lichidare , afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 

judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii 

. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege. 

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una din situatiile prevazute la 

alineatul anterior;  

-mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale 

catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare in Romania pana la data solicitata; 

-in ultimii 2 ani mi-am indeplinit toate obligatiile contractuale fara sa existe situatii in care mi-am 

indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive care imi sunt imputabile, fapt care a produs 

sau care a fost de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;  

- nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, 

pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie 

profesionala; 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem.  

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.  

 

            Data   Semnatura/Stampila 

 
 

 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 12/2017                                          

 

74 

 

 

Formular D 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul/Subscrisa .........................., cu domiciliul/sediul  in ....................declar pe proprie 

raspundere ca nu am litigii cu Comuna Crisan/Consiliul local Crisan/Primaria comunei Crisan. 

 

            Data                                                                                             Semnatura /Stampila 

                                        

   

 

       ROMANIA 

JUDETUL TULCEA 

COMUNA CRISAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA Nr.125 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018 in comuna Crisan,  

judetul Tulcea 

 

 Consiliul local  al  comunei  Crisan, judetul  Tulcea, intrunit in sedinta  ordinara in  data de 

23.11.2017, legal constituita; 

 Avand in vedere: 

 Referatul de aprobare al dlui. primar Munteanu Ilie inregistrat sub nr.2645/14.09.2017; 

 Raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Taxe si impozite, inregistrat sub  

nr. 2646/14.09.2017; 

 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Crisan; 

 Tinand cont de prevederile: 

 art. 9, pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale din 15 octombrie 1985 si ratificata  

prin Legea nr. 199/1997; 

 art.5 alin.(1) lit.”a”, art.16 alin.(2), art. 20 alin.(1) lit.”b” si art. 30 din Legea nr. 273/2006  

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulerioare; 

 titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile  

ulterioare; 

        In temeiul art.27, art.36 alin.(2) lit.”b” si alin.(4) lit.”c”, art.45, alin.(2), lit. “c” din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2018, dupa cum urmeaza: 

 ANEXA 1 – Impozitul si taxa pe cladiri pentru persoane fizice si persoane juridice; 

 ANEXA 2 – Impozitul si taxa pe teren pentru persoane fizice si persoane juridice; 

 ANEXA 3 – Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoane fizice si persoane  

juridice; 

 ANEXA 4 – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor; 

 ANEXA 5 - Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati  

economice, de turism şi agrement; 
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 ANEXA 6 – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate; 

 ANEXA 7 – Impozitul pe spectacole; 

 ANEXA 8 - Taxe speciale; 

 ANEXA 9 – Alte taxe locale; 

 ANEXA 10 – Sanctiuni; 

 ANEXA 11 - Regulamentul privind adoptarea taxelor speciale pentru activitatea  

compartimentului de Impozite si Taxe, pentru servicii de xerocopiat, multiplicat, legalizat, pentru 

eliberarea/vizarea anuala a avizului program de functionare pentru agenti economici si pentru inchirierea 

unor bunuri proprietatea publica/privata a comunei Crisan; 

 ANEXA 12 – Procedura de acordare a reducerilor stabilite de Consiliul Local al comunei  

Crisan, in conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
Art.2 Bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe  

teren si a impozitului pe mijlocul de transport datorat pe intregul an de catre persoanele fizice si 

persoanele juridice, pana la 31 martie 2018 inclusiv a anului fiscal, se stabileste la 10%. 

Art.3 Anexele nr.1-12 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.4 Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2018. Cu data intrarii in vigoare 

a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. 

Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei Crisan si 

compartimentele de specialitate din cadrul Primariei comunei Crisan. 

Art.6 Prezenta hotărâre se va comunica Institutiei Prefectului - Judetului Tulcea, Primarului 

comunei Crisan, Compartimentului Buget-Contabilitate, Taxe si Impozite din cadrul Primariei Crisan si se 

aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul autoritatii administratiei publice locale si prin publicarea 

pe site-ul www.primariacrisan.paginadestart.com. 

Adoptata astazi, 23.11.2017, cu 9 voturi “pentru,-voturi “abtinere”,-voturi “impotriva”, din totalul 

de 9 consilieri in functie. 

 

                Presedinte de sedinta,                                                                   Contrasemneaza, 

                  Consilier local,                                                                                 Secretar, 

                  Trofim Aurora                                                                       Oprisan Daniela Corina 

 

 

 

Anexa nr.1 la H.C.L. Crisan nr.125/23.11.2017 

 

IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI –  

persoane fizice si persoane juridice 

 

Capitolul I. Reguli generale 

Art.1. (1)Persoanele fizice si persoanele juridice care au în proprietate o clădire situată în România 

datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazurile în care legea prevede diferit. 

(2)Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-

teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror 

entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina 

fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, 

după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 

(2)Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele 

de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului 

de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. În cazul transmiterii 
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ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra clădirii, taxa 

se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public. 

(3)Impozitul pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului 

sau al municipiului în care este amplasată clădirea.  

(4)Taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 

(4)În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă 

ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu numărul de luni 

pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. Pentru fracţiunile 

mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile din luna respectivă. 

(5)În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă 

ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proporţional cu numărul de zile sau 

de ore prevăzute în contract. 

(6)Pe perioada în care pentru o clădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe clădiri. 

(7)În cazul în care pentru o clădire proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ-

teritoriale se datorează impozit pe clădiri, iar în cursul unui an apar situaţii care determină datorarea taxei 

pe clădiri, diferenţa de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa pe clădiri se compensează sau se 

restituie contribuabilului în anul fiscal următor. 

(8)În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre 

proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în 

proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare 

proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă. 

compara cu Art. 249 din titlul IX, capitolul II din Codul Fiscal din 2003 
 

Art. 249: Reguli generale 

(1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea 

clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit. 

(2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri 

prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care 

este amplasată clădirea. În cazul municipiului Bucureşti, impozitul şi taxa pe clădiri se datorează către 

bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea. 

(3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, altele decât 

cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 

locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului 

pe clădiri. 

(4) În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre 

proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în 

proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare 

proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă. 

(5) În înţelesul prezentului titlu, clădire este orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul 

acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la 

adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar 

elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt 

construite. Încăperea reprezintă spaţiul din interiorul unei clădiri. 

prevederi din titlul IX, capitolul II, sectiunea 1 (Norme Metodologice din 2016) la data 21-Mar-2016 

pentru Art. 455 din titlul IX, capitolul II 
 

12. Impozitul pe clădiri este anual şi se datorează începând cu data de 1 ianuarie, până la data de 31 

decembrie a anului fiscal. 

13. Impozitul pe clădiri se determină pentru un an fiscal conform situaţiei existente la data de 31 

file:///C:/Users/Giga/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197152/00070193.htm%23do|ttix|caii|ar249
file:///C:/Users/Giga/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197152/00175311.htm%23do|ttix|caii|si1
file:///C:/Users/Giga/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197152/00175311.htm%23do|ttix|caii|si1
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decembrie a anului anterior. 

14. _ 

(1) Impozitul pe clădiri este datorat, după caz, de: 

a) titularul dreptului de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent; 

b) locatar, în cazul în care la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, clădirea face obiectul unui 

contract de leasing financiar; 

c) fiduciar, în cazul în care la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, clădirea face obiectul unui 

contract de fiducie. 

(2) Dacă o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multor persoane, la stabilirea impozitului 

datorat se au în vedere următoarele: 

a) cotele-părţi sunt prezumate a fi egale, până la proba contrară. Fiecare dintre coproprietari datorează un 

impozit egal, rezultat în urma împărţirii impozitului datorat pentru întreaga clădire; 

b) în cazul în care cotele-părţi din dreptul de proprietate asupra clădirii sunt determinate, fiecare 

coproprietar datorează impozitul corespunzător cotei-părţi deţinute. 

c) în organizarea evidenţei fiscale organul fiscal reflectă dreptul de proprietate în cote-părţi pe baza actelor 

doveditoare. Evidenţa respectiva nu are implicaţii cu privire la datorarea şi plata obligaţiilor fiscale; 

d) în cazul existenţei a doi sau mai mulţi coproprietari, în actele administrative fiscale se vor indica şi 

ceilalţi coproprietari, cu caracter informativ. 

15. _ 

(1) Taxa pe clădiri este datorată de persoanele fizice sau persoanele juridice, altele decât cele de drept 

public, care deţin dreptul de administrare, folosinţă închiriere sau concesiune asupra clădirii, stabilit în 

condiţiile legii. 

(2) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) transmit ulterior altor persoane dreptul de concesiune, 

închiriere, administrare sau folosinţă a clădirii, taxa pe clădiri va fi datorată doar de prima entitate care nu 

este de drept public, care a primit dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă. 

16. Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri se stabilesc în funcţie de destinaţia finală a clădirii, care poate fi 

rezidenţială, nerezidenţială sau mixtă, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a contribuabilului, şi se 

calculează în conformitate cu prevederile art. 457-460 din Codul fiscal. 

17. _ 

(1) În cazul clădirilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, care 

fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la intervale 

de timp mai mari de o lună, se aplică următoarele reguli: 

a) taxa pe clădiri se datorează de concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz; 

b) taxa se calculează proporţional cu numărul de luni prevăzute în contract; pentru fracţiunile mai mici de 

o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile; 

c) concesionarul, locatarul, administratorul sau utilizatorul, după caz, depune o declaraţie la organul fiscal 

până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului; 

d) concesionarul, locatarul, administratorul sau utilizatorul, după caz, are obligaţia să plătească taxa pe 

clădiri la bugetul local lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate 

a contractului. 

(2) În cazul clădirilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, care 

fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă care se referă la intervale 

de timp mai mici de o lună, se aplică următoarele reguli: 

a) taxa pe clădiri se datorează de concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz; 

b) taxa se calculează proporţional cu numărul de zile sau de ore, după caz, prevăzute în contract; 

fracţiunile de oră se rotunjesc la oră; 

c) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 

după caz, are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării 

în vigoare a contractului; 

d) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă are 

obligaţia să colecteze taxa pe clădiri de la concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz, şi să 

file:///C:/Users/Giga/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197152/00172816.htm
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o verse la bugetul local, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a 

contractului. 

(3) Valoarea la care se calculează taxa pe clădiri este valoarea înregistrată în contabilitatea persoanei de 

drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, după caz. 

18. În cazul în care pentru o clădire proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ-

teritoriale se datorează impozit pe clădiri, iar în cursul anului apar situaţii care generează datorarea taxei 

pe clădiri, atunci în anul fiscal următor diferenţa de impozit pentru perioada de datorare a taxei seva 

compensa cu obligaţii datorate aceluiaşi buget sau se va restitui. 

19. Exemple pentru aplicarea prevederilor referitoare la taxa pe clădiri: 

19.1. A. O unitate administrativ-teritorială (UAT) deţine în proprietate o clădire pe care o dă în 

administrare unei persoane de drept public (A), care o închiriază ulterior unei persoane de drept privat (B), 

care la rândul ei o închiriază unei/unor terţe persoane (C). 

a) Conform prevederilor Codului fiscal, taxa pe clădiri este datorată de persoana de drept privat (B). 

b)Taxa se calculează similar impozitului pe clădiri, în funcţie de scopul în care clădirea este folosită de 

ultima persoană/ultimele persoane (C). 

c) în cazul în care clădirea are destinaţie finală rezidenţială, nu se datorează taxa pe clădiri, având în 

vedere că aceasta nu este folosită pentru activităţi economice sau agrement, în conformitate cu prevederile 

art. 456 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. 

d) în cazul în care clădirea are destinaţie finală nerezidenţială, fiind folosită pentru activităţi economice 

sau agrement desfăşurate în relaţie cu alte persoane decât persoanele juridice de drept public, taxa datorată 

de persoana B se va calcula în conformitate cu prevederile art. 458 sau ale art. 460 alin. (2) şi (3) din 

Codul fiscal. 

e) în cazul în care clădirea are destinaţie finală mixtă, taxa se va stabili în conformitate cu prevederile art. 

459 sau ale art. 460 alin. (4J din Codul fiscal, după caz. 

19.2. B. În cazul în care o clădire proprietate a statului este concesionată, închiriată, dată în administrare 

ori în folosinţă, după caz, unei persoane fizice pentru o perioadă care începe la data de 24 martie 2016 şi 

se încheie la data de 26 martie 2018, locatarul trebuie să depună la organul fiscal local, până la data de 25 

aprilie 2016, o declaraţie în vederea stabilirii taxei pe clădiri, însoţită de o copie a contractului de 

închiriere în care este menţionată valoarea clădirii. 

În cazul în care clădirea nu este folosită pentru activităţi economice sau de agrement, nu se va datora taxa 

pe clădiri, în conformitate cu prevederile art. 456 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. 

În cazul în care clădirea este folosită pentru activităţi economice sau de agrement, taxa se calculează lunar, 

astfel: 

a) Pentru luna martie 2016: 

Fiind fracţiune mai mică de o lună, taxa pe clădiri se calculează proporţional cu numărul de zile: 

Taxa lunară = valoarea clădirii x (8 zile/365 de zile) x cota taxei 

b) Pentru lunile întregi din perioada de valabilitate a contractului: 

Taxa lunară = (valoarea clădirii/12 luni) x cota taxei 

c) Luna martie 2018: 

Taxa lunară = valoarea clădirii x 23 de zile/365 de zile x cota taxei 

Locatarul va plăti taxa lunar, până la data de 25 a lunii următoare, începând cu data de 25 aprilie 2016, 

până la data de 25 aprilie 2018. 

19.3. C. În cazul unui contract care prevede închirierea unei clădiri aflate în proprietatea unităţii 

administrativ-teritoriale pentru două ore în ziua de 27 august 2016, locatorul trebuie să depună la organul 

fiscal local o declaraţie în vederea stabilirii taxei pe clădiri, însoţită de o copie a contractului de închiriere 

în care este menţionată valoarea clădirii, până la data de 26 septembrie 2016, care este prima zi lucrătoare 

următoare termenului de 25 septembrie 2016. 

În cazul în care clădirea nu este folosită pentru activităţi economice sau de agrement, nu se datorează taxa 

pe clădiri, în conformitate cu prevederile art. 456 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. 

În cazul în care clădirea este folosită pentru activităţi economice sau de agrement, taxa se calculează 

proporţional cu numărul de ore, astfel: 
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Taxa = (valoarea clădirii/365 zile) x (2 h/24 h) x cota taxei. 

În cazul în care contractul de închiriere priveşte doar o anumită suprafaţă dintr-o clădire, valoarea 

corespunzătoare acestei suprafeţe se determină proporţional cu cota-parte pe care aceasta o reprezintă în 

suprafaţa totală a clădirii. 

Locatarul plăteşte locatorului taxa pe clădiri, iar acesta din urmă o varsă la bugetul local până la data de 26 

septembrie 2016, care este prima zi lucrătoare următoare termenului de 25 septembrie 2016. 

19.4. D. În cazul unui contract care prevede închirierea unei clădiri aflată în proprietatea unităţii 

administrativ-teritoriale, pe o perioadă de câte două ore în 3 zile pe săptămână, pe durata a 5 săptămâni, 

începând cu data de 1 octombrie 2016, locatorul trebuie să depună la organul fiscal local, până la data de 

25 noiembrie 2016, o declaraţie în vederea stabilirii taxei pe clădiri, însoţită de o copie a contractului de 

închiriere în care este menţionată valoarea clădirii. 

În cazul în care clădirea nu este folosită pentru activităţi economice sau de agrement, nu se datorează taxa 

pe clădiri, în conformitate cu prevederile art. 456 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. 

În cazul în care clădirea este folosită pentru activităţi economice sau de agrement, taxa se calculează 

astfel: 

Taxa = (valoarea clădirii/365 zile) x (3 zile x 5) x (2 h/24 h) x cota taxei. 

În cazul în care contractul de închiriere priveşte doar o anumită suprafaţă dintr-o clădire, valoarea 

corespunzătoare acestei suprafeţe se determină proporţional cu cota-parte pe care aceasta o reprezintă în 

suprafaţa totală a clădirii. 

Locatarul plăteşte, lunar, locatorului taxa pe clădiri, iar acesta din urmă o varsă la bugetul local până la 

data de 25 noiembrie 2016, respectiv până la data de 27 decembrie 2016, care este prima zi lucrătoare 

următoare termenului de 25 decembrie 2016. 

 

1. 

Impozitul pe clădiri este datorat de către proprietarul clădirii. În cazul clădirilor aflate în proprietatea 

privată sau publică a statului, se datorează taxa pe clădiri de către concesionari, locatari ori titulari ai 

dreptului de administrare sau folosinţă, după caz, dacă nu sunt scutite de impozit conform art. 456 Cod 

fiscal. 

2. 

Pentru contractele de concesiune/închiriere/administrare/ folosinţă care se referă la intervale de timp mai 

mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau 

folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare 

intrării în vigoare a contractului, precum şi să colecteze taxa pe clădiri de la concesionar, locatar, 

administrator sau utilizator şi să o verse la bugetul local (anterior, aceste obligaţii reveneau 

concesionarului, locatarului, administratorului sau utilizatorului).... citeste mai departe (1-2)  

DUCA Emilian, Noul Cod Fiscal comentat si adnotat din 02-iun-2016, Universul Juridic 

 

Capitolul II. Scutiri/reduceri la plata impozitului/taxei pe cladiri 
Art.2. Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 

a)clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale, cu 

excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în 

relaţie cu persoane juridice de drept public; 

b)clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în 

folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea 

proprie a acestora; 

c)clădirile aflate în proprietatea 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; 

d)clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute 

official, asociaţiilor religioase şi componentelor locale ale acestora precum si casele parohiale, cu excepţia 

încăperilor folosite pentru activităţi economice; 
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e)clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 

f)clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să 

funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice 

care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi 

sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi 

funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

g)clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu 

excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

h)clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; 

i)clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de 

incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

j)clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de 

îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi 

cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care 

sunt folosite pentru activităţi economice; 

k)clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi 

care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 

alte activităţi economice; 

l)clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 

m)clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de 

fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

n)clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei 

în materia ajutorului de stat; 

o)clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau 

pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte 

activităţi economice; 

p)clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea 

meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi 

urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

q)clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

r)clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a 

văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

s)clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 

art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 

motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

s)clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al 

Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice 

prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

t)clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai 

minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 

u)clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, 

cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în 
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folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite 

pentru activităţi economice; 

v)clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării 

arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor 

Naţionale Notariale; 

w)clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie. 

Art.3. (1)Consiliul local al comunei Crisan acorda reducerea la plata impozitului pe cladiri datorat 

de persoanele fizice pentru: 

a)clădirile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 

Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind 

acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi 

în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare; 

(2) Reducerea de la plata impozitului, stabilită conform alin. (1), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

Art.4. Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate 

pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an 

calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită 

această condiţie. 

 

compara cu Art. 250 din titlul IX, capitolul 

II din Codul Fiscal din 2003 
 

Art. 250: Scutiri 

(1) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează: 

1.clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice, cu 

excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu 

persoane juridice de drept public; 

2.clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori 

case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor 

care sunt folosite pentru activităţi economice; 

3.clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute 

oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 

activităţi economice; 

4.clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat, confesional sau 

particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite 

pentru activităţi economice; 

5.clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

6.clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice, staţiilor şi 

posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni; 

7.clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat», cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

7
1
.clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în 

folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea 

proprie a acestora; 

8.clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 

9.clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii; 

10.clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate 

în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

11.clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor care sunt folosite 

pentru activităţi economice; 
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12.clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind 

retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

13.clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind 

restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale din România, republicată; 

14.clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, 

de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi 

şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care 

sunt folosite pentru activităţi economice; 

15.clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi 

care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 

alte activităţi economice; 

16.construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie; 

17.clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau 

pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte 

activităţi economice; 

18.clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori 

legali sau testamentari; 

19.clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii 

consiliului local. 

20.clădirile care aparţin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut 

de utilitate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 

(2) Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele constitutive ale unei 

clădiri. 

(3) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (1) pct. 10-13 se aplică pentru perioada pentru care proprietarul 

menţine afectaţiunea de interes public. 

prevederi din titlul IX, capitolul II, sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la data 21-Mar-2016 

pentru Art. 456 din titlul IX, capitolul II 
 

20. _ 

(1) În aplicarea prevederilor art. 456 alin. (1) din Codul fiscal, pentru calculul impozitului/taxei pe clădiri 

în cazul încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice, se efectuează următoarele operaţiuni: 

a) se determină suprafaţa construită desfăşurată a clădirii. Suprafaţa construită desfăşurată a clădirii care 

nu poate fi măsurată pe conturul exterior se stabileşte prin măsurarea suprafeţei utile, delimitată de 

conturul interior al încăperilor, iar rezultatul se înmulţeşte cu coeficientul de transformare de 1,4; 

b) se determină suprafaţa construită desfăşurată a încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

c) se determină cota procentuală din clădire ce corespunde încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 

economice, prin împărţirea suprafeţei prevăzute la lit. b) la suprafaţa prevăzută la lit. a); 

d) se determină valoarea încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice, prin înmulţirea valorii 

clădirii cu cota procentuală determinată la lit. c); 

e) se determină impozitul pe clădiri corespunzător încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 

economice, prin înmulţirea valorii determinate la lit. d) cu cota de impozit prevăzută la art. 460 alin. (1), 

(2) sau (3) din Codul fiscal, după caz; 

f) în cazul în care consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti a hotărât majorarea 

impozitului pe clădiri potrivit art. 489 din Codul fiscal, impozitul pe clădiri datorat este cel care 

corespunde rezultatului înmulţirii prevăzute la lit. e) cu cota de majorare respectivă. 

(2) Pentru orice clădire care nu aparţine domeniului public sau domeniului privat al statului ori al 

unităţilor administrativ-teritoriale se datorează impozit/taxă pe clădiri, dacă în cuprinsul art. 456 din 

Codul fiscal nu se prevede altfel. 

21. _ 
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(1) În aplicarea art. 456 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă pe 

baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atestă 

situaţia respectivă, cu excepţia contribuabililor care sunt deja cuprinşi în baza de date a unităţii 

administrativ-teritoriale. 

(2) În înţelesul art. 456 alin. (1) lit. t) din Codul fiscal, scutirea de impozit/taxa pe clădiri se acordă 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor depunerii documentelor doveditoare, proporţional cu 

numărul de luni menţionate în certificat. 

(3) Diferenţele de impozit/taxă pe clădiri se vor compensa cu obligaţii datorate aceluiaşi buget sau se vor 

restitui în anul fiscal în care contribuabilul depune documentele justificative sau organul fiscal local 

constată încadrarea în situaţiile menţionate la art. 456 alin. (1) din Codul fiscal. 

22. Pentru aplicarea prevederilor art. 456 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, se are în vedere destinaţia finală 

a clădirii/încăperii, după cum urmează: 

a) pentru clădirea/încăperea care este folosită în scop economic sau de agrement, se datorează impozit/taxă 

pe clădiri; 

b) pentru clădirea/încăperea care nu este folosită în scop economic sau de agrement, nu se datorează 

impozit/taxă pe clădiri. 

Exemplu: În cazul unui apartament construit de ANL în condiţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aparţinând 

domeniului public sau privat al statului sau al unei unităţi administrativ-teritoriale, folosit pentru locuit, nu 

se datorează impozit pe clădiri şi nici taxă pe clădiri, în conformitate cu prevederile art. 456 alin. (1) lit. a) 

din Codul fiscal. 

23. _ 

(1) Prin sintagma clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult se înţelege bisericile, locaşurile 

de închinăciune, casele de rugăciuni şi anexele acestora. Termenul lăcaş este variantă a termenului locaş. 

(2) Anexele bisericilor se referă la orice incintă care are elementele constitutive ale unei clădiri, 

proprietatea unui cult recunoscut de lege sau a unei asociaţii religioasă, cum ar fi: clopotniţa, cancelaria 

parohială, agheasmatarul, capela mortuară, incinta pentru aprins lumânări, pangarul, troiţa, magazia pentru 

depozitat diverse obiecte de cult, aşezământul cu caracter social-caritabil, arhondaricul, chilia, trapeza, 

incinta pentru desfăşurarea activităţilor cu caracter administrativ-bisericesc, reşedinţa chiriarhului, precum 

şi altele asemenea; prin aşezământ cu caracter social-caritabil se înţelege serviciul social organizat în 

conformitate cu prevederile Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

867/2015. 

(3) Beneficiază de scutirile prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal cultele şi asociaţiile 

religioase care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi 

regimul general al cultelor, republicată. 

(4) Prevederile art. 456 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal se aplică pentru toate clădirile Academiei Române 

şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, inclusiv în cazul în 

care acestea sunt folosite de alte entităţi, cu excepţia cazurilor când sunt utilizate activităţi economice. 

(4
1
) În aplicarea prevederilor art. 456 alin. (1) lit. p), r), s), t) din Codul fiscal, în cazul clădirilor aflate în 

coproprietate, scutirea de impozit pe clădiri se acordă corespunzător cotei-părţi din dreptul de proprietate 

asupra clădirii. 

(5) În înţelesul art. 456 alin. (1) lit. v) din Codul fiscal, termenul "arhivă" se referă la arhiva notarială, în 

conformitate cu prevederile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată. 

24. _ 

(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 456 alin. (2) din Codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotărâri 

privind scutirea sau reducerea impozitului pe clădiri şi a taxei pe clădiri pe bază de criterii şi proceduri 

proprii. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie este îndeplinită de consiliile locale ale 

sectoarelor, pe baza unei proceduri-cadru aprobate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

(2) Scutirea sau reducerea 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. 
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(3) În aplicarea art. 456 alin. (2) din Codul fiscal Consiliile locale pot avea 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. 

(4) Între documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii sau reducerii 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, respectiv al Direcţiei de 

Cultură a Municipiului Bucureştii, potrivit prevederilor legale. 

25. _ 

(1) Hotărârile adoptate conform pct. 24 includ prevederi referitoare la: 

a) categoriile de clădiri pentru care se acorda scutire de impozit/taxă; 

b) categoriile de clădiri pentru care se aplică diverse procente de reducere; 

c) documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii sau reducerii de impozit/taxă. 

(2) În cazurile în care organul fiscal dispune de documentele menţionate la alin. (1) lit. c), nu mai este 

necesară depunerea acestora de către contribuabili. 

26. Reducerea de impozit pe clădiri, în situaţia prevăzută la art. 456 alin. (4) din Codul fiscal, se acordă pe 

baza cererii contribuabililor, persoane fizice sau juridice, la care anexează documente justificative aferente 

activităţii pentru care sunt autorizaţi, referitoare la funcţionarea structurilor turistice, cum ar fi, de 

exemplu: facturi de utilităţi, facturi fiscale, state de plată a salariaţilor sau orice alte documente solicitate 

de organul fiscal local. 

27. _ 

(1) Facilităţile fiscale acordate la plata impozitului/taxei pe clădiri prevăzute la art. 456 din Codul fiscal se 

acordă pe baza cererii persoanelor fizice sau juridice, la care se anexează copii ale documentelor 

justificative care atestă situaţia respectivă, certificate de conformitate cu originalul potrivit prevederilor 

art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(2) Dacă în cursul unui an intervin schimbări care conduc la modificarea condiţiilor în care se acordă 

scutirile sau reducerile de impozit pe clădiri, persoanele în cauză trebuie să depună noi declaraţii fiscale în 

termen de 30 de zile de la apariţia schimbărilor. 

(3) Pentru aplicarea corespunzătoare a pct. 12 din prezentele norme metodologice, scutirile şi reducerile de 

la plata impozitului pe clădiri prevăzute la art. 456 alin. (2) din Codul fiscal se acordă începând cu data de 

1 ianuarie a anului următor, cu excepţia celor prevăzute la art. 495 lit. d) din Codul fiscal care se acordă 

începând cu data de 1 ianuarie 2016. 

 

1. 

Art. 456 al Codului fiscal prevede scutirea de impozit pe clădiri pentru unele categorii de construcţii, 

menţionate la alin. (1), pe durata existenţei acelor clădiri. Scutirea nu se transmite noului proprietar în 

cazul înstrăinării locuinţei. 

2. 

Declaraţia privind impozitul pe clădiri se depune o singură dată pe durata existenţei clădirii, în termen de 

30 de zile de la data construirii. Cu toate acestea, se depune o nouă declaraţie în cazul în care: 

a) clădirea a fost extinsă, modernizată (îmbunătăţită), demolată, distrusă sau modificată, în termen de 30 

de zile de la data modificării (închiderii autorizaţiei); 

b) clădirea şi-a schimbat proprietarul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii. 

3. 
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Utilizarea clădirilor/încăperilor scutite de impozit pe clădiri pentru activităţi economice generează 

obligaţia de plată a impozitului pe clădiri sau taxei pe clădiri.... citeste mai departe (1-3)  

DUCA Emilian, Noul Cod Fiscal comentat si adnotat din 02-iun-2016, Universul Juridic 

Capitolul III. Calculul impozitului datorat de persoanele fizice 

Art.5. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 
(1)Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 

clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii.  

(2)Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite 

desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în 

lei/m
2
, din tabelul următor: 

 

 Valoarea impozabilă       - lei/m
2
- 

Tipul clădirii 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 

canalizare, electrice 

sau încălzire 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi 

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 

materiale rezultate în urma unui tratament termic 

şi/sau chimic 

1.000 600 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 

orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

şi/sau chimic 

300 200 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu 

pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 

materiale rezultate în urma unui tratament termic 

şi/sau chimic 

200 175 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din 

piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau 

din orice alte materiale nesupuse unui tratament 

termic şi/sau chimic 

125 75 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 

adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau 

la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre 

tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-

ar aplica clădirii 

75% din suma care s-ar 

aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 

adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol 

şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel 

de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 

prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-

ar aplica clădirii 

50% din suma care s-ar 

aplica clădirii 

(3)În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii 

impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă cea mai mare 

corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 

(3)În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile 

a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu 

ponderea cea mai mare. 
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(4)Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor 

tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, 

exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite. 

(5)Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci 

suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un 

coeficient de transformare de 1,4. 

(6)Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată 

clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de corecţie 

corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

 

Zona în cadrul 

localităţii 

Rangul localităţii 

Crisan Caraorman si Mila 23 

 IV V 

A 1,10 1,05 

B 1,05 1,00 

C 1,00 0,95 

D 0,95 0,90 

 

(7)În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul 

de corecţie prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10. 

(8)Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se reduce în 

funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 

a)cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 

referinţă; 

b)cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 

ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

c)cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 

ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

(9)În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul 

terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la 

terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de 

intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă 

mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, 

precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a 

clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, 

creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul 

terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea 

clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

Art.6. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 

fizice 

compara cu Art. 251 din titlul IX, capitolul II din Codul Fiscal din 2003 
 

Art. 251: Calculul impozitului pentru persoane fizice 

(1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 

0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. 

(2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile 

a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (3) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare 

tipului clădirii respective. 

(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite 
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desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în 

lei/m2, din tabelul următor: 

(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor 

tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând 

suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite. 

(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată 

clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corecţie corespunzător, 

prevăzut în tabelul următor: 

(6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul 

de corecţie prevăzut la alin. (5) se reduce cu 0,10. 

(7) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(6), se reduce în 

funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 

a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 

referinţă; 

b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 

ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

(8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, 

valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se majorează cu 

câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia. 

(8
1
) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul 

terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la 

terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de 

intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă 

mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, 

precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a 

clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, 

creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul 

terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea 

clădirii creşte cu cel puţin 25% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

(9) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci 

suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un 

coeficient de transformare de 1,20. 

prevederi din titlul IX, capitolul II, sectiunea 3 (Norme Metodologice din 2016) la data 13-Jan-2016 

pentru Art. 457 din titlul IX, capitolul II 
 

28. Pentru aplicarea prevederilor art. 457 din Codul fiscal, consiliile locale, respectiv Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, în cazul municipiului Bucureşti, adoptă anual hotărâri privind cota 

impozitului/taxei pe clădiri. 

29. Pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor, stabilită pe baza criteriilor şi valorilor prevăzute de 

art. 457 alin. (2) din Codul fiscal, se au în vedere instalaţiile cu care este dotată clădirea, respectiv: 

a) se încadrează pentru aplicarea valorilor impozabile prezentate în coloana a doua din tabel acele clădiri 

care sunt dotate, cumulativ, cu instalaţii de apă, de canalizare, electrice şi de încălzire, după cum urmează: 

(i)clădirea se consideră dotată cu instalaţie de apă dacă alimentarea cu apă se face prin conducte, dintr-un 

sistem de aducţiune din reţele publice sau direct dintr-o sursă naturală - puţ, fântână sau izvor - în sistem 

propriu; 

(ii)clădirea se consideră că are instalaţie de canalizare dacă este dotată cu conducte prin care apele 

menajere sunt evacuate în reţeaua publică; 

(iii)clădirea se consideră că are instalaţie electrică dacă este dotată cu cablaje interioare racordate la 

reţeaua publică sau la o sursă de energie electrică - grup electrogen, microcentrală, instalaţii eoliene, 

fotovoltaice sau microhidrocentrală; 

(iv)clădirea se consideră că are instalaţie de încălzire dacă aceasta se face prin intermediul agentului 
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termic - abur sau apă caldă de la centrale electrice, centrale termice de cartier, termoficare locală sau 

centrale termice proprii - şi îl transmit în sistemul de distribuţie în interiorul clădirii, constituit din 

conducte şi radiatoare - calorifere, indiferent de combustibilul folosit - gaze, combustibil lichid, 

combustibil solid; 

b) se încadrează pentru aplicarea valorilor impozabile prevăzute în coloana a treia din tabel acele clădiri 

care nu se regăsesc în explicaţiile de la lit. a), respectiv cele care nu au niciuna dintre aceste instalaţii sau 

au doar una, două ori trei dintre ele. 

30. Menţiunea cu privire la existenţa sau inexistenţa instalaţiilor se face prin declaraţia contribuabilului. 

31. În situaţia în care, pe parcursul anului fiscal, o clădire încadrată pentru aplicarea valorilor impozabile 

prevăzute în coloana "Clădire fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire (lei/m
2
)" din 

tabelul de la art. 457 alin. (2) din Codul fiscal face obiectul aplicării valorilor impozabile prevăzute în 

coloana a doua, ca efect al dotării cu toate cele patru instalaţii, modificarea impozitului pe clădiri se face 

începând cu anul fiscal următor celui în care a apărut această situaţie, contribuabilul având obligaţia 

depunerii unei noi declaraţii fiscale. În mod similar se procedează şi în situaţia în care la clădirea dotată cu 

toate cele patru instalaţii, pe parcursul anului fiscal, se elimină din sistemul constructiv oricare dintre 

aceste instalaţii. 

32. În cazul unei clădiri ai cărei pereţi exteriori sunt construiţi din materiale diferite, tipul clădirii va fi 

considerat cel corespunzător materialului care are ponderea cea mai mare, aşa cum reiese din proiectul 

care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire, iar în lipsa acestuia pe baza declaraţiei pe propria 

răspundere a contribuabilului. 

33. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localităţi şi zone în cadrul acestora, atât pentru 

intravilan, cât şi pentru extravilan, încadrarea clădirilor urmează încadrarea terenurilor efectuată de către 

consiliile locale, avându-se în vedere precizările de la pct. 8 şi 9 din normele metodologice pentru 

aplicarea titlului IX din Codul fiscal. 

34. _ 

(1) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri, care stă la baza calculului impozitului pe clădirile 

rezidenţiale datorat de persoanele fizice, rezultă din actul de proprietate sau din documentaţia cadastrală, 

iar în lipsa acestora, din schiţa/fişa clădirii sau din alte documente asemănătoare. 

(2) Dacă în documente este înscrisă suprafaţa construită desfăşurată a clădirii, pentru determinarea 

impozitului pe clădiri nu se ia în calcul suprafaţa utilă şi, implicit, nu se aplică coeficientul de 

transformare. 

35. Pentru determinarea valorii impozabile în cazul în care clădirea are suprafeţe ce se încadrează în 

categoria E sau F din tabelul de la art. 457 alin. (2) din Codul fiscal, impozitul pe clădiri pentru aceste 

suprafeţe se stabileşte distinct şi se cumulează cu impozitul calculat pentru celelalte suprafeţe. 

36. Pentru calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale, în cazul persoanelor fizice, se utilizează 

următoarele date: 

a) rangul localităţii unde se află situată clădirea; 

b) zona în cadrul localităţii; 

c) suprafaţa construită desfăşurată a clădirii, iar dacă aceasta nu se cunoaşte, suprafaţa utilă: 

(i)cea determinată pe baza dimensiunilor măsurate pe conturul exterior al acesteia; sau 

(ii)în cazul în care clădirea nu poate fi efectiv măsurată pe conturul exterior, suprafaţa utilă a clădirii 

înmulţită cu coeficientul de transformare de 1,4; 

d) tipul clădirii şi instalaţiile cu care este dotată aceasta, pentru încadrarea în tabelul de la art. 457 alin. (2) 

din Codul fiscal; 

e) amplasarea apartamentului într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente; 

f) anul terminării clădirii sau anul în care s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor de renovare majoră; 

g) folosinţa clădirii, respectiv în scop rezidenţial sau în scop nerezidenţial; 

h) cotele adiţionale şi majorările stabilite pentru impozitul pe clădiri, în condiţiile art. 489 din Codul 

fiscal. 

37. Exemplu de calcul pentru impozitul pe clădiri aferent anului 2016, în cazul unei clădiri rezidenţiale 

aflate în proprietate unei persoane fizice: 
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37.1. A. Date despre clădire: 

a) rangul localităţii: III; 

b) zona în cadrul localităţii: C; 

c) suprafaţa utilă: 67 m
2
; 

d) tipul clădirii: cu pereţi din cărămidă arsă, dotată cu toate cele patru instalaţii (apă, canalizare, electrică 

şi de încălzire); 

e) apartament amplasat într-un bloc cu 7 etaje şi mai mult de 8 apartamente; 

f) anul terminării clădirii: 1951; nu s-au efectuat lucrări de renovare majoră; 

g) clădirea este folosită în scop rezidenţial; 

h) consiliul local a hotărât pentru anul 2016 o cotă adiţională de 15%. 

37.2. B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe clădiri, aşa cum rezultă din aplicarea art. 457 

din Codul fiscal: 

a) se determină suprafaţa construită desfăşurată a clădirii, prin înmulţirea suprafeţei utile cu coeficientul de 

transformare de 1,4: 

67 m
2
 x 1,4 = 93,8 m

2
; 

b) se determină valoarea impozabilă a acestei clădiri: 

(i)suprafaţa construită desfăşurată prevăzută la lit. a) se înmulţeşte cu valoarea impozabilă a clădirii cu 

pereţi din cărămidă arsă, dotată cu toate cele patru instalaţii, astfel: 

93,8 m
2
 x 1.000 lei/m

2
 = 93.800 lei; 

(ii)se identifică coeficientul de corecţie din tabelul prevăzut la art. 457 alin. (6) din Codul fiscal, 

corespunzător zonei C şi rangului III, respectiv 2,10, care se diminuează cu 0,1 conform art. 457 alin. (7) 

din Codul fiscal: 

93.800 lei x 2 = 187.600 lei; 

(iii)vechimea clădirii este cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani, astfel că valoarea impozabilă se reduce cu 

30%, conform art. 457 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal: 

187.600 lei x 30% = 56.280 lei 187.600 lei - 56.280 lei = 131.320 lei; 

(iv)se determină impozitul pe clădiri anual: 

131.320 lei x 0,1% = 131,32 lei; 

(v)având în vedere hotărârea consiliului local de instituire a unei cote adiţionale de 15%, impozitul 

determinat la pct. iv se majorează cu acest procent sau pentru uşurarea calculului, impozitul pe clădiri se 

înmulţeşte cu 1,15 respectiv: 

131,32 lei x 1.15 = 151,018 lei. 

Potrivit pct. 11 lit. n) din normele metodologice de aplicare a titlului IX, fracţiunea de 0,018 lei se 

neglijează, fiind sub 50 de bani, iar impozitul pe clădiri astfel determinat se rotunjeşte la 151 lei. 

 

1. 

Pentru determinarea impozitului pe clădiri datorat de persoana fizică, nivelul impozitului se stabileşte 

potrivit hotărârii Consiliului local. În cazul municipiului Bucureşti, impozitele locale se stabilesc prin 

hotărâre a Consiliului General. 

– Dec. CCR nr. 367/2012, publicată în M. Of. nr. 401 din 15 iunie 2012.  

DUCA Emilian, Noul Cod Fiscal comentat si adnotat din 02-iun-2016, Universul Juridic 
(1)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 

calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii care poate fi: 

a)a)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă; 

valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă; 

b)valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinţă; 

c)valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor 

dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 
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(2)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din 

domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii 

impozabile a clădirii. 

(3)În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se 

calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art.5 din prezenta 

anexa. 

prevede

ri din 

titlul IX, 

capitolul 

II, 

sectiune

a 4 

(Norme 

Metodol

ogice 

din 

2016) la 

data 21-

Mar-

2016 

pentru 

Art. 458 

din titlul 

IX, 

capitolul 

II 
 

38. Pentru stabilirea impozitului pe clădiri conform art. 458 şi art. 460 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, în 

cazul în care contribuabilul depune la organul fiscal local o declaraţie la care anexează un raport de 

evaluare, valoarea impozabilă a clădirii este considerată a fi cea care rezultă din raportul de evaluare, chiar 

şi în situaţia în care clădirea a fost finalizată sau dobândită în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, în 

cazul persoanelor fizice, respectiv în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, în cazul persoanelor 

juridice. 

39. _ 

(1) Rapoartele de evaluare se întocmesc de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de 

evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării şi reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a 

anului anterior anului de referinţă şi nu se înregistrează în evidenţele contabile. 

(2) În vederea stabilirii impozitului pe clădiri, rapoartele de evaluare se depun în copie, la organul fiscal 

local, ca anexă la declaraţia contribuabilului, până la primul termen de plată din anul de referinţă. 

(3) Începând cu luna iunie a anului 2016, organele fiscale locale comunică Ministerului Finanţelor 

Publice, până la data de 15 a fiecărei luni, informaţiile din rapoartele de evaluare depuse de contribuabili, 

în vederea introducerii acestora într-un registru electronic. Registrul electronic se publică pe pagina de 

internet a Ministerului Finanţelor Publice şi poate fi consultat de orice persoană. Instrucţiunile de 

completare, organizare şi exploatare a registrului electronic se aprobă prin ordin comun al ministrului 

finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. 

40. Rapoartele de evaluare în scopul stabilirii impozitului pe clădiri pot fi verificate de autorităţile locale 

în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare la data evaluării. 

41. Din punct de vedere fiscal, se consideră ca fiind activităţi din domeniul agricol numai cele care 

corespund activităţilor corespunzătoare grupelor 011-016 din Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de 

Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN. 
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42. Din punct de vedere fiscal, se consideră ca fiind utilizate pentru activităţi din domeniul agricol numai 

acele clădiri folosite în exclusivitate pentru activităţile care corespund grupelor 011-016 din Ordinul 

preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor 

din economia naţională - CAEN. 

 

– Hotărârea ANEAR nr. 3/2015 pentru aprobarea Ghidului de evaluare - GEV 500 Determinarea valorii 

impozabile a clădirilor (publicată în M. Of. nr. 946 din 21 decembrie 2015).  

DUCA Emilian, Noul Cod Fiscal comentat si adnotat din 02-iun-2016, Universul Juridic 

Art.7. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor 

fizice 
(1)În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează 

prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art.5 din prezenta 

anexa, cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art.6 din prezenta 

anexa. 

(2)În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio 

activitate economică, impozitul se calculează conform art.5 din prezenta anexa. 

(3)Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate 

distinct, se aplică următoarele reguli: 

a)în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio 

activitate economică, impozitul se calculează conform art.5 din prezenta anexa; 

b)în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea 

economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea 

economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art.6 din prezenta anexa. 

 

Capitolul IV. Calculul impozitului datorat de persoanele juridice 

 prevederi din titlul IX, capitolul II, sectiunea 5 (Norme Metodologice din 2016) la data 21-

Mar-2016 pentru Art. 459 din titlul IX, capitolul II 
 

43. Pentru clădirile cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, la adresa cărora este 

înregistrat un domiciliu fiscal, la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează 

conform art. 457 din Codul fiscal. 

44. În cazul unei clădiri cu destinaţie mixtă, aflată în proprietatea persoanelor fizice, la adresa căreia este 

înregistrat un domiciliu fiscal, unde se desfăşoară o activitate economică, atunci când suprafeţele folosite 

în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial rezultă din documentaţia cadastrală, impozitul se 

calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeţei folosite în scop rezidenţial, calculat potrivit art. 

457 din Codul fiscal, cu impozitul aferent suprafeţei folosite în scop nerezidenţial, calculat potrivit art. 

458 din Codul fiscal. 

45. Delimitarea suprafeţelor pentru stabilirea impozitului, în funcţie de destinaţia rezidenţială sau 

nerezidenţială, rezultă din documentul anexat la declaraţia depusă de contribuabil la organul fiscal local 

competent, care poate fi, după caz: 

a) contractul de închiriere, în care se precizează suprafaţa transmisă pentru desfăşurarea activităţii 

economice; 

b) contractul de comodat încheiat conform art. 2.146-2.157 din Codul civil, în care se precizează suprafaţa 

în care se precizează suprafaţa transmisă pentru desfăşurarea activităţii economice; 

c) autorizaţia de construire şi/sau de desfiinţare, după caz, privind schimbarea de destinaţie a clădirii, în 

condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

d) documentaţia cadastrală; 

e) orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute la lit. a)-d); 

f) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu 

există alte documente doveditoare. 
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46. În aplicarea prevederilor art. 459 alin. (1) din Codul fiscal, pentru calculul impozitului/taxei pe clădiri 

atunci când suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial rezultă din alte 

documente decât din documentaţia cadastrală şi au fost puse la dispoziţia organului fiscal prin declaraţia 

pe propria răspundere a proprietarului se efectuează următoarele operaţiuni: 

a) se determină suprafaţa construită desfăşurată a clădirii. Suprafaţa construită desfăşurată a clădirii care 

nu poate fi măsurată pe conturul exterior se stabileşte prin măsurarea suprafeţei utile, delimitată de 

conturul interior al încăperilor, iar rezultatul se înmulţeşte cu coeficientul de transformare de 1,4; 

b) se determină suprafaţa construită desfăşurată a încăperilor care sunt folosite în scop nerezidenţial; 

c) se determină cota procentuală din clădire care corespunde încăperilor care sunt folosite în scop 

nerezidenţial, prin împărţirea suprafeţei prevăzute la lit. b) la suprafaţa prevăzută la lit. a); 

d) se determină valoarea încăperilor care sunt folosite în scop nerezidenţial, prin înmulţirea valorii clădirii 

rezultată dintr-un raport de evaluare nerezidenţial, cu cota procentuală determinată la lit. c); 

e) se determină impozitul pe clădiri corespunzător încăperilor care sunt folosite în scop rezidenţial, în 

conformitate cu prevederile art. 457 din Codul fiscal; 

f) se determină impozitul pe clădiri corespunzător încăperilor care sunt folosite în scop nerezidenţial, în 

conformitate cu prevederile art. 458 din Codul fiscal; 

g) se determină impozitul total, prin însumarea impozitului determinat la lit. e) cu impozitul determinat la 

lit. f) şi aplicarea rotunjirilor, conform pct. 11 lit. n) din prezentele norme. 

46
1
. _ 

(1) În aplicarea prevederilor art. 459 alin. (3) din Codul fiscal, pentru calcularea impozitului pe clădirile 

cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, unde este înregistrat un domiciliu fiscal la 

care se desfăşoară activitatea economică, iar suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi nerezidenţial nu sunt 

evidenţiate distinct, impozitul se calculează conform art. 458 din Codul fiscal dacă există cheltuieli cu 

utilităţile înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică. În cazul în care nu există 

cheltuieli cu utilităţile înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul se 

calculează conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal. 

(2) Prin sintagma «cheltuieli cu utilităţile» se înţelege: cheltuieli comune aferente imobilului, cheltuieli cu 

energia electrică, gazele naturale, cheltuieli de termoficare, apă şi canalizare. 

47. Pentru aplicarea art. 460 alin. (4) din Codul fiscal, pentru calcularea impozitului pe clădirile cu 

destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice, valoarea aferentă suprafeţelor folosite în scop 

rezidenţial şi valoarea suprafeţelor folosite în scop nerezidenţial se stabilesc în funcţie de ponderea 

acestora în suprafaţa construită desfăşurată totală a clădirii. 

48. Exemple de calcul al impozitului datorat pentru anul 2016, în cazul unei clădiri cu destinaţie mixtă, 

aflată în proprietatea unei persoane fizice, când se cunosc suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi în scop 

nerezidenţial: 

48.1. A. Date despre clădire: 

a) rangul localităţii: 0; 

b) zona în cadrul localităţii: B; 

c) suprafaţa utilă a clădirii: 190 m
2
, din care 90 m

2
 cu destinaţie rezidenţială şi 100 m

2
 cu destinaţie 

nerezidenţială; 

d) tipul clădirii: cu cadre din beton armat, dotată cu toate cele patru instalaţii; 

e) data construcţiei: 2000; 

f) cotele de impozitare stabilită prin hotărâre a consiliului local pentru 2016: pentru clădirile rezidenţiale 

0,1%, iar pentru clădirile nerezidenţiale 1%; 

g) pentru anul 2016, consiliul local nu a stabilit cote adiţionale la impozitul pe clădiri. 

48.2. B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe clădiri, aşa cum rezultă din aplicarea art. 459 

din Codul fiscal: 

a) se determină impozitul aferent suprafeţei folosite în scop rezidenţial: 

(i)se determină suprafaţa construită desfăşurată prin înmulţirea suprafeţei utile cu coeficientul de 

transformare de 1,4: 

90 m
2
 x 1,4 = 126 m

2
; 
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(ii)se determină valoarea impozabilă a suprafeţei rezidenţiale: suprafaţa construită desfăşurată prevăzută la 

pct. 1.1 se înmulţeşte cu valoarea impozabilă a clădirii cu cadre de beton armat, dotată cu toate cele patru 

instalaţii, astfel: 

126 m
2
 x 1.000 lei/m

2
 = 126.000 lei; 

(iii)se identifică coeficientul de corecţie din tabelul prevăzut la art. 457 alin. (6) din Codul fiscal, 

corespunzător zonei B şi rangului 0, respectiv 2,50: 

126.000 lei x 2,50 = 315.000 lei; 

(iv)se calculează impozitul pe clădiri pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial: 

315.000 lei x 0,1% = 315 lei; 

b) se determină impozitul aferent suprafeţei folosite în scop nerezidenţial: 

(i)valoarea la 31 decembrie 2015 a clădirii reiese dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 

autorizat şi este de 650.000 lei; 

(ii)se calculează cota procentuală din clădire care corespunde suprafeţei folosite în scop nerezidenţial: 

(100 m
2
 x 1,4)/(190 m

2
 x 1,4) = 52,63%; 

(iii)se determină valoarea suprafeţei folosite în scop nerezidenţial, prin înmulţirea valorii clădirii cu cota 

procentuală determinată la pct. (ii): 

650.000 lei x 52,63% = 342.095 lei; 

(iv)se calculează impozitul pe clădiri pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial: 

342.095 lei * 1% = 3.420,95 lei; 

c) impozitul total anual pentru clădirea cu folosinţă mixtă se calculează prin însumarea impozitului 

determinat la lit. a) cu cel determinat la lit. b): 

315 lei + 3.420,95 lei = 3.735,95 lei, 

care se rotunjeşte la 3.736 lei; 

d) dacă valoarea suprafeţei folosite în scop nerezidenţial nu reiese dintr-un raport de evaluare sau dintr-un 

act doveditor al transferului dreptului de proprietate încheiat în ultimii 5 ani anteriori anului 2016, 

respectiv 2011-2015, impozitul aferent se calculează conform art. 458 alin. (4), astfel: 

(i)se determină suprafaţa construită desfăşurată prin înmulţirea suprafeţei utile cu coeficientul de 

transformare de 1,4: 

100 m
2
 x 1,4 = 140 m

2
; 

(ii)se determină valoarea impozabilă a suprafeţei rezidenţiale: suprafaţa construită desfăşurată prevăzută la 

pct. (i) se înmulţeşte cu valoarea impozabilă a clădirii cu cadre de beton armat, dotată cu toate cele patru 

instalaţii, astfel: 

140 m
2
 x 1.000 lei/m

2
 = 140.000 lei; 

(iii)se identifică coeficientul de corecţie din tabelul prevăzut la art. 457 alin. (6) din Codul fiscal, 

corespunzător zonei B şi rangului 0, respectiv 2,50: 

140.000 lei x 2,50 = 350.000 lei; 

(iv)se calculează impozitul pe clădiri pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial, prin aplicarea cotei de 

2%, prevăzute la art. 458 alin. (4): 

350.000 lei x 2% = 7.000 lei; 

e) impozitul total anual pentru clădirea cu folosinţă mixtă se calculează prin însumarea impozitului 

determinat la lit. a) cu cel determinat la lit. d): 

315 lei + 7.000 lei = 7.315 lei. 

Art.8. Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidentiale, nerezidentiale si mixte deţinute de 

persoanele juridice 
(1)Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe 

clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. 

(2)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa 

pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii. 

(3)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru 

activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% 

asupra valorii impozabile a clădirii. 
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(4)În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină 

prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu 

impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3). 

(5)Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea 

persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează 

impozitul/taxa şi poate fi: 

a)ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 

b)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 

standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

c)valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal 

anterior; 

d)valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor 

dobândite în cursul anului fiscal anterior; 

e)în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-

un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a 

bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

f)în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea 

proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau 

de folosinţă, după caz. 

(6)( (6)Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a 

clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în 

vigoare la data evaluării. 

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii 

întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare 

la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. 

(7)Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost 

pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului. 

(8)În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani 

anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

(9)În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea 

impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. 

(1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 

 

 Capitolul V. Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor 

compara cu Art. 253 din titlul IX, capitolul II din Codul Fiscal din 2003 
 

Art. 253: Calculul impozitului datorat de persoanele juridice 

(1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare 

asupra valorii de inventar a clădirii. 

(2) Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50% 

inclusiv. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti. 

(3) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în 

contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare. 

(3
1
) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare 

sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului 

valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data 

terminării lucrărilor respective. 

(4) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă 

se reduce cu 15%. 

(5) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a 
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clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea 

proprietarului - persoană juridică. 

(5
1
) În cazul clădirilor care aparţin persoanelor juridice care aplică Standardele internaţionale de raportare 

financiară şi aleg ca metodă de evaluare ulterioară modelul bazat pe cost, valoarea impozabilă a acestora 

este valoarea rezultată din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la compartimentul de 

specialitate al administraţiei publice locale. 

(6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul 

local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între: 

a) 10% şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă; 

b) 30% şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă. 

(6
1
) Cota impozitului pe clădiri prevăzută la alin. (6) se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată 

în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac 

excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea 

prevăzută la alin. (2). 

(7)În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia 

se aplică următoarele reguli: 

a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar; 

b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, 

aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe 

clădiri este datorat de locator. 

(8) Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune, în 

rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării. 

(9) Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an 

calendaristic este de minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii, stabilită prin hotărâre a consiliului 

local. 

(10) Sunt exceptate de la prevederile alin. (9) structurile care au autorizaţie de construire în perioada de 

valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de 

construire. 

 

– Dec. CCR nr. 361/2013 (publicată în M. Of. nr. 693 din 13 noiembrie 2013); 51/2013 şi 55/2013 

(publicate în M. Of. nr. 209 din 12 aprilie 2013); 118/2011 (publicată în M. Of. nr. 309 din 5 mai 2011).  

DUCA Emilian, Noul Cod Fiscal comentat si adnotat din 02-iun-2016, Universul Juridic 
Art.9. (1)Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate 

clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

(2)În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să 

depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în 

termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor. 

(3)Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează: 

a)pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, 

data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a 

lucrărilor; 

b)pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu 

obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege; 

c)pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de 

construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data 

expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de 

bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării 
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termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa 

construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri. 

(4)Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei 

publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar 

dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire. 

(5)În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, 

impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 

decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 

(6)În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri 

existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, precum şi în cazul reevaluării unei 

clădiri, care determină creşterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligaţia să depună o 

nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află 

clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective şi datorează impozitul pe clădiri 

determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(6)În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, 

inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, care determină creşterea sau diminuarea valorii 

impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de 

impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 

de zile de la data modificării respective, şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(7)În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la 

organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la 

data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului 

următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare. 

(8)Dacă încadrarea clădirii în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în 

cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se 

calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(9)În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi 

situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 

nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au 

în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din 

lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar 

impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 

se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declaraţia fiscală. 

(10)În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia 

se aplică următoarele reguli: 

a)impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 

a fost încheiat contractul; 

b)în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data 

de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente 

similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing; 

c)atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui 

rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau 

a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea 

bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor 

documente. 

(11)Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul 

de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai 

mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul 

de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 
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(11)În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, 

închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal 

local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului. 

(12)Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal 

local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare 

celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, 

administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract. 

(12)În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, 

închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public 

care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o 

declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a 

contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte. 

(13)În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa 

pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 

competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia 

respectivă. 

(14)Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de 

cadastru şi publicitate imobiliară. 

(15)Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri 

sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri. 

  

Capitolul.VI Plata impozitului/taxei 

compara cu Art. 254 din titlul IX, capitolul II din Codul Fiscal din 2003 
 

Art. 254: Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor 

(1) În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, impozitul pe 

clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în 

care clădirea a fost dobândită sau construită. 

(2) În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, impozitul 

pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare 

celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă. 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe clădiri se recalculează pentru a reflecta perioada 

din an în care impozitul se aplică acelei persoane. 

(4) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, 

impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost 

finalizată modificarea. 

(5) Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o 

declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază 

de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. 

(6) Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire 

existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări. 

(6
1
) Declararea clădirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este condiţionată de înregistrarea acestor 

imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. 

(8) Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cazul persoanelor juridice, pentru clădirile construite potrivit 

Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, data dobândirii clădirii se 

consideră după cum urmează: 

a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, 

data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a 

lucrărilor; 
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b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu 

obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege; 

c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de 

construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data 

expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de 

bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării 

termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa 

construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri. 

(9) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor 

administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste 

imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire. 

prevederi din titlul IX, capitolul II, sectiunea 6 (Norme Metodologice din 2016) la data 13-Jan-2016 

pentru Art. 461 din titlul IX, capitolul II 
 

49. Organul fiscal local are obligaţia înregistrării în evidenţele fiscale a rezidenţei proprietarilor clădirilor, 

în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

50. În aplicarea prevederilor art. 461 din Codul fiscal, prin expresia clădire dobândită se înţelege orice 

clădire intrată în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice, precum şi orice clădire aflată în 

proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale pentru care o persoană de 

drept privat deţine dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori de folosinţă. 

51. În cazul clădirilor dobândite/înstrăinate prin acte între vii, translative ale dreptului de proprietate, data 

dobândirii/înstrăinării este cea menţionată în actul respectiv. 

52. În cazul clădirilor dobândite prin hotărâri judecătoreşti, data dobândirii este data rămânerii definitive şi 

irevocabile/definitive şi executorii a hotărârii judecătoreşti, după caz. 

53. Pentru aplicarea art. 458 alin. (1) lit. c) şi art. 460 alin. (5) lit. d), în cazul în care valoarea clădirii nu se 

evidenţiază distinct în actele prin care se dobândeşte/înstrăinează dreptul de proprietate, impozitul pe 

clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv. De exemplu, în cazul unui contract de vânzare-

cumpărare a unei clădiri şi a unui teren, în sumă totală de 300.000 lei, în care nu este identificată distinct 

valoarea clădirii, impozitul pe clădiri se va calcula asupra valorii de 300.000 lei. 

54. Structurile de specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării 

executării lucrărilor de construcţii din aparatul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, 

denumite în continuare structuri de specialitate, întocmesc procesele-verbale prevăzute la art. 461 alin. (3) 

din Codul fiscal, care servesc la înregistrarea în evidenţele fiscale, în registrele agricole sau în orice alte 

evidenţe cadastrale, după caz, precum şi la determinarea impozitului pe clădiri. 

55. _ 

(1) În cazul unei clădiri executate fără autorizaţie de construire şi nedeclarate de deţinătorul acesteia, 

organul fiscal local poate înregistra clădirea în evidenţe, în vederea impunerii, pe baza procesului-verbal 

de constatare întocmit de structurile de specialitate. 

(2) Impozitul pe clădirile menţionate la alin. (1) se datorează începând cu data de 1 ianuarie a anului 

următor edificării clădirii, în limita termenului de prescripţie. În cazul în care data edificării este anterioară 

anului 2016, impozitul pe clădiri datorat până la 31 decembrie 2015 inclusiv, se stabileşte în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare până la această dată. 

(3) În înţelesul alin. (2), data edificării se stabileşte în baza unui proces-verbal de constatare întocmit de 

organul fiscal local. Procesul-verbal de constatare se întocmeşte şi în cazul contribuabililor care declară o 

clădire ce a fost executată fără autorizaţie de construire. 

56. Contribuabilii, persoane fizice şi persoane juridice, sunt obligaţi sa depună declaraţii, chiar dacă 

beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, ori pentru clădirile respective 

nu se datorează impozit/taxă pe clădiri. 

57. În vederea stabilirii impozitului pe clădiri, contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie la organul 

fiscal local în a cărui rază teritorială se află clădirea, în termen de 30 de zile după cum urmează: 
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a) pentru o clădire dobândită prin acte translative ale dreptului de proprietate, de la data menţionată în act; 

b) pentru o clădire dobândită prin hotărâre judecătorească, de la data rămânerii definitive şi 

irevocabile/definitive şi executorii a hotărârii judecătoreşti, după caz; 

c) pentru o clădire care face obiectul unui contract de fiducie, de la data prevăzută în contract; 

d) pentru o clădire nou-construită, de la data dobândirii, aşa cum este prevăzută la art. 461 alin. (3) din 

Codul fiscal; 

e) pentru o clădire care a fost extinsă, îmbunătăţită, desfiinţată parţial sau care a suferit altfel de 

modificări, de la data la care au avut loc aceste modificări, dacă acestea au condus la modificarea valorii 

impozabile a clădirii cu mai mult de 25%; 

f) pentru o clădire a cărei folosinţă a fost schimbată integral sau parţial, de la data acestei schimbări; dacă 

schimbarea folosinţei reiese dintr-un contract de închiriere, de comodat sau de alt tip, de la data prevăzută 

în contract; 

g) pentru o clădire desfiinţată, de la data demolării sau distrugerii. 

58. Impozitul pe clădiri se stabileşte pe baza declaraţiilor prevăzute la pct. 57, începând cu data de 1 

ianuarie a anului fiscal următor. 

59. În vederea stabilirii taxei pe clădiri, declaraţia se depune la organul fiscal local în a cărui rază 

teritorială se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, după cum urmează: 

a) de către titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care nu este persoană de 

drept public, în cazul contractelor care se referă la perioade mai mari de o lună, chiar dacă acesta 

retransmite dreptul de administrare, închiriere, folosinţă sau concesiune asupra clădirii altor persoane care 

nu sunt de drept public; 

b) de către persoana de drept public care transmite unor entităţi, care nu sunt de drept public, dreptul de 

concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, în cazul contractelor care se referă la perioade mai mici 

de o lună. 

60. _ 

(1) În declaraţia privind taxa pe clădiri, contribuabilul va menţiona destinaţia finală a clădirii. În cazul în 

care un contribuabil (A) transmite ulterior dreptul de administrare, închiriere, folosinţă sau concesiune 

asupra clădirii unui contribuabil (B), contribuabilul (B) îi va comunica contribuabilului (A) modificarea 

destinaţiei clădirii, pentru a fi declarată de contribuabilul (A) la organul fiscal competent. 

(2) La declaraţia privind taxa pe clădiri se vor anexa copii ale documentului prin care se transmite dreptul 

de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. Dacă valoarea clădirii/încăperii pentru care se 

datorează taxa pe clădiri nu reiese din acest document, la declaraţie se anexează şi un document din care 

reiese valoarea clădirii/încăperii respective. 

61. Contribuabilii au obligaţia să depună declaraţii în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăreia 

dintre următoarele situaţii: 

a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului; 

b) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natură să conducă la modificarea 

impozitului/taxei pe clădiri; 

c) intervin schimbări privind numele şi prenumele, în cazul contribuabilului - persoană fizică sau 

schimbări privind denumirea, în cazul contribuabilului - persoană juridică. 

 

– Dec. CCR nr. 1021/2011 (publicată în M. Of. nr. 711 din 10 octombrie 2011); 910/2011 (publicată în 

M. Of. nr. 649 din 12 septembrie 2011).  

DUCA Emilian, Noul Cod Fiscal comentat si adnotat din 02-iun-2016, Universul Juridic 
Art.10. (1)Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie, inclusiv. 

(2)Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, 

până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

(3)Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se 

plăteşte integral până la primul termen de plată. 
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(4)În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi 

administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 

(5)Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de 

valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori 

folosinţă. 

(5)În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai 

mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni 

din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare 

sau de folosinţă. 

(6)În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public 

care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la 

concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 

25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. 

 

compara cu Art. 294 din titlul IX, capitolul XIII din Codul Fiscal din 2003 

 

Art. 294: Sancţiuni 

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională 

sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

(2) Constituie contravenţii următoarele fapte: 

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 

alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290; 

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), 

art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290. 

c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (61) şi ale art. 264 alin. (5), 

referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum şi la comunicarea 

actelor translative ale dreptului de proprietate; 

d) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 2951, precum şi 

depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora. 

(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 200 lei, iar cele 

de la alin. (2) lit. b)-d), cu amendă de la 200 lei la 500 lei. 

Presedinte de sedinta,                                                                      Contrasemneaza, 

                  Consilier Local,                                                                                 Secretar, 

                   Trofim Aurora                                                                      Oprisan Daniela Corina 

 

 

Anexa nr.2 la H.C.L. Crisan nr.125/23.11.2017 

 

IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN –  

persoane fizice si persoane juridice 

 

Capitolul I. Reguli generale 

Art.1. (1)Persoanele fizice si persoanele juridice care au în proprietate teren situat în România 

datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care legea prevede altfel. 

(2)Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ- teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care 

reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 

folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren. 

(2)Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele 

de drept public, se stabileşte taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului 
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de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. În cazul transmiterii 

ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra terenului, 

taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public. 

(3)Impozitul pe teren, precum şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau 

al municipiului în care este amplasat terenul.  

(4)Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, 

închiriere, administrare ori folosinţă. 

(4)În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă 

ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se stabileşte proporţional cu numărul de luni 

pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. Pentru fracţiunile 

mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile din luna respectivă. 

(5)În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă 

ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe teren se datorează proporţional cu numărul de zile sau 

de ore prevăzute în contract. 

(6)Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren. 

(7)În cazul în care pentru o suprafaţă de teren proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii 

administrativ-teritoriale se datorează impozit pe teren, iar în cursul unui an apar situaţii care determină 

datorarea taxei pe teren, diferenţa de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa se compensează 

sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor. 

(8)În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar 

datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile 

individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul 

pentru terenul respectiv. 

 

Capitolul II. Scutiri/reduceri la plata impozitului/taxei pe teren 

compara cu Art. 256 din titlul IX, capitolul III din Codul Fiscal din 2003 

 

Art. 256: Reguli generale 

(1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, 

exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel. 

(2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren 

prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care 

este amplasat terenul. În cazul municipiului Bucureşti, impozitul şi taxa pe teren se datorează către bugetul 

local al sectorului în care este amplasat terenul. 

(3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă 

sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, 

în condiţii similare impozitului pe teren. 

(4) În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe, persoane, fiecare proprietar 

datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili părţile 

individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul 

pentru terenul respectiv. 

(5) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, 

impozitul pe teren se datorează de locatar. 

(6) În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe 

teren este datorat de locator. 

prevederi din titlul IX, capitolul III, sectiunea 1 (Norme Metodologice din 2016) la data 21-Mar-2016 

pentru Art. 463 din titlul IX, capitolul III 

 

63. Impozitul pe teren este anual şi se datorează începând cu data de 1 ianuarie, până la data de 31 

decembrie a anului fiscal. 
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64. Impozitul pe teren se determină pentru un an fiscal conform situaţiei existente la data de 31 decembrie 

a anului anterior. 

65. _ 

(1) Impozitul pe teren este datorat de: 

a) titularul dreptului de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, 

indiferent unde este situat terenul în România şi de categoria de folosinţă, în intravilan sau extravilan; 

b) locatar, în cazul în care terenul face obiectul unui contract de leasing financiar la data de 31 decembrie 

a anului fiscal precedent; 

c) fiduciar, în cazul în care terenul face parte dintr-un patrimoniu fiduciar la data de 31 decembrie a anului 

fiscal precedent, conform art. 488 din Codul fiscal. 

(2) Se consideră proprietari de terenuri şi acei contribuabili cărora, în condiţiile Legii fondului funciar nr. 

18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, li s-a constituit ori reconstituit dreptul de 

proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere, după caz, de la data punerii în posesie constatată prin 

procese-verbale, fişe sau orice alte documente de punere în posesie întocmite de comisiile locale, potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare, chiar dacă nu este emis titlul de proprietate. 

66. _ 

(1) Taxa pe teren se datorează de persoanele fizice sau persoanele juridice, altele decât cele de drept 

public, care deţin dreptul de închiriere, administrare, folosinţă sau concesiune, stabilit în condiţiile legii. 

(2) Taxa pe teren se stabileşte proporţional cu perioada din an pentru care se constituie dreptul de 

concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă. 

(3) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) transmit ulterior dreptul de închiriere, administrare, 

folosinţă sau concesiune asupra terenului, taxa pe teren se datorează de prima persoană de drept privat care 

are relaţia contractuală cu persoana de drept public şi se calculează în mod similar impozitului pe teren, în 

conformitate cu prevederile art. 465 din Codul fiscal. 

67. _ 

(1) Taxa pe teren se stabileşte proporţional cu perioada din an pentru care se constituie dreptul de 

concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă. 

(2) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau 

folosinţă, care se referă la intervale de timp mai mari de o lună, se aplică următoarele reguli: 

a) taxa pe teren se datorează de concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz; 

b) taxa se calculează proporţional cu numărul de luni prevăzute în contract; pentru fracţiunile mai mici de 

o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile; 

c) titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, după caz, are obligaţia să 

depună o declaraţie la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului; 

d) titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, după caz, are obligaţia să 

plătească taxa pe teren la bugetul local, lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din 

perioada de valabilitate a contractului. 

(3) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de închiriere care se referă la intervale de timp mai 

mici de o lună, se aplică următoarele reguli: 

a) taxa pe teren se datorează de locatar, concesionar, administrator sau utilizator; 

b) taxa se calculează proporţional cu numărul de zile sau de ore, după caz, prevăzute în contract; 

fracţiunile de oră se rotunjesc la oră; 

c) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 

după caz, depune o declaraţie la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a 

contractului; 

d) persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau 

folosinţă colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare ori 

folosinţă şi o varsă lunar până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a 

contractului. 

68. În cazul în care terenul, proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, este închiriat, concesionat 

sau arendat în baza unui contract de închiriere, de concesiune ori de arendare, după caz, impozitul pe teren 
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se datorează de către proprietar, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct. 66. 

69. _ 

(1) Dacă un teren se află în proprietatea comună a două sau mai multor persoane, la stabilirea impozitului 

datorat se au în vedere următoarele: 

a) cotele-părţi sunt prezumate a fi egale, până la proba contrară. Fiecare dintre coproprietari datorează un 

impozit egal, rezultat în urma împărţirii impozitului datorat pentru întregul teren; 

b) în cazul în care cotele-părţi din dreptul de proprietate asupra terenului sunt determinate, fiecare 

coproprietar datorează impozitul corespunzător cotei-părţi deţinute. 

(2) În organizarea evidenţei fiscale organul fiscal reflectă dreptul de proprietate în cote-părţi pe baza 

actelor doveditoare. Evidenţa respectivă nu are implicaţii cu privire la datorarea şi plata obligaţiilor 

fiscale. 

(3) În cazul existenţei a doi sau mai mulţi coproprietari, în actele administrative fiscale se vor indica şi 

ceilalţi coproprietari, cu caracter informativ. 

(4) Organul fiscal local are obligaţia înregistrării în evidenţele fiscale a rezidenţei proprietarilor 

terenurilor, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

70. _ 

(1) Pentru suprafeţele de teren acoperite de o clădire se datorează impozit/taxa pe teren. 

(2) Prin sintagma suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire se înţelege suprafaţa construită la sol a 

clădirilor. 

 

– Dec. CCR nr. 503/2013 (M. Of. nr. 87 din 4 februarie 2014); 438/2012 (M. Of. nr. 446 din 4 iulie 2012); 

103/2011 (M. Of. nr. 280 din 21 aprilie 2011); 

– Dec. ÎCCJ, s.c.a.f. nr. 3624/2010 (Calificare contract de utilizare a unui teren proprietate publică drept 

contract comercial).  

DUCA Emilian, Noul Cod Fiscal comentat si adnotat din 02-iun-2016, Universul Juridic 

Art.2. Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: 

a)terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu 

excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement; 

b)terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în 

folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea 

proprie a acestora; 

c)terenurile 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; 

d)terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi 

componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

e)terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor; 

f)terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate 

să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi 

economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru 

preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt 

definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

g)terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice; 

h)terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii 

portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi 

terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a 

terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară; 

i)terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, 

hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie 
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definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o 

hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului; 

prevederi din punctul 72. din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la data 

13-Jan-2016 pentru Art. 464, alin. (1), litera I. din titlul IX, capitolul III 

 

72. Terenurile utilizate pentru exploatările din subsol pot face parte din categoria celor pentru care nu se 

datorează impozit pe teren, prevăzute la art. 464 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal numai dacă acestea sunt 

încadrate ca atare, prin hotărâre a consiliilor locale. 

j)terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează 

ameliorarea acestora; 

prevederi din punctul 73. din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la data 

13-Jan-2016 pentru Art. 464, alin. (1), litera J. din titlul IX, capitolul III 

 

73. Pentru încadrarea terenurilor degradate sau poluate incluse în perimetrul de ameliorare, prevăzute la 

art. 464 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, se au în vedere prevederile din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, 

republicată, cu modificările ulterioare, şi din Hotărârea Guvernului nr. 1.257/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea 

şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare. 

k)terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură; 

l)terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de 

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a 

acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de 

siguranţă; 

m)terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale 

metroului; 

n)terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de 

incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

o)terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea 

legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

p)terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de 

fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

q)terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite 

pentru activităţi economice; 

r)terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a 

văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

prevederi din punctul 73. din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la data 

21-Mar-2016 pentru Art. 464, alin. (1), litera R. din titlul IX, capitolul III 

 

73
1
. În aplicarea prevederilor art. 464 alin. (1) lit. r), s), t), u) din Codul fiscal, în cazul terenurilor aflate în 

coproprietate, scutirea de impozit pe teren se acordă corespunzător cotei-părţi din dreptul de proprietate 

asupra terenului. 

s)terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 

1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

s)terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 

1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor 

fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederi din punctul 73. din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la data 

21-Mar-2016 pentru Art. 464, alin. (1), litera S. din titlul IX, capitolul III 
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73
1
. În aplicarea prevederilor art. 464 alin. (1) lit. r), s), t), u) din Codul fiscal, în cazul terenurilor aflate în 

coproprietate, scutirea de impozit pe teren se acordă corespunzător cotei-părţi din dreptul de proprietate 

asupra terenului. 

t)terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav 

sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai 

minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 

prevederi din punctul 74. din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la data 

13-Jan-2016 pentru Art. 464, alin. (1), litera T. din titlul IX, capitolul III 

 

74. În aplicarea prevederilor art. 464 alin. (1) lit. t) din Codul fiscal, scutirea de impozit/taxa pe teren se 

acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor depunerii documentelor doveditoare, proporţional 

cu numărul de luni menţionate în certificat. 

prevederi din punctul 73. din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la data 

21-Mar-2016 pentru Art. 464, alin. (1), litera T. din titlul IX, capitolul III 

 

73
1
. În aplicarea prevederilor art. 464 alin. (1) lit. r), s), t), u) din Codul fiscal, în cazul terenurilor aflate în 

coproprietate, scutirea de impozit pe teren se acordă corespunzător cotei-părţi din dreptul de proprietate 

asupra terenului. 

u)terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederi din punctul 73. din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la data 

21-Mar-2016 pentru Art. 464, alin. (1), litera U. din titlul IX, capitolul III 

 

73
1
. În aplicarea prevederilor art. 464 alin. (1) lit. r), s), t), u) din Codul fiscal, în cazul terenurilor aflate în 

coproprietate, scutirea de impozit pe teren se acordă corespunzător cotei-părţi din dreptul de proprietate 

asupra terenului. 

v)terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării 

arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor 

Naţionale Notariale; 

w)suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează 

procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani; 

prevederi din punctul 75. din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la data 

13-Jan-2016 pentru Art. 464, alin. (1), litera W. din titlul IX, capitolul III 

 

75. Facilităţile fiscale menţionate la art. 464 alin. (1) lit. w) din Codul fiscal se acordă tuturor suprafeţelor 

de fond forestier certificate, tuturor arboretelor cu vârsta de până la 20 de ani aflate în proprietatea privată 

a persoanelor fizice şi juridice. 

prevederi din punctul 76. din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la data 

13-Jan-2016 pentru Art. 464, alin. (1), litera W. din titlul IX, capitolul III 

 

76. Prin sintagma suprafeţe de fond forestier certificate se înţelege suprafeţele de fond forestier aflate în 

proprietate, în conformitate cu actele de proprietate sau cu documentele cadastrale, după caz. 

x)terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 

y)terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, 

cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în 

folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite 

pentru activităţi economice. 

Art.3. (1)Consiliul local al comunei Crisan acorda reducerea la plata impozitului pe teren datorat de 

persoanele fizice pentru: 
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a)terenurile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 

Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind 

acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi 

în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare; 

(2) Reducerea de la plata impozitului, stabilită conform alin. (1), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

Art.4. Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru 

prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an 

calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită 

această condiţie. 

 

Capitolul III. Calculul impozitului/taxei pe teren 

 

Art.5.prevederi din punctul 71. din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la 

data 21-Mar-2016 pentru Art. 464, alin. (1) din titlul IX, capitolul III 

 

71. _ 

(1) În aplicarea art. 464 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se acordă 

pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atestă 

situaţia respectivă, cu excepţia contribuabililor care sunt deja cuprinşi în baza de date a unităţii 

administrativ-teritoriale. 

(2) Diferenţele de impozit/taxă pe teren se compensează cu obligaţii datorate aceluiaşi buget sau se 

restituie în anul fiscal în care contribuabilul depune documentele justificative sau organul fiscal local 

constată încadrarea în situaţiile menţionate la art. 464 alin. (1) din Codul fiscal. 

 (1)Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este 

amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 

(2)În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă 

terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol te altă categorie de folosinţă decât 

cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m
2
, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte 

prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul 

tabel: 

 

Zona în 

cadrul 

localităţii 

Nivelurile pentru anul 2018 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

- lei/ha - 

Crisan 

IV 

Caraorman si Mila 23 

V 

A 711 569 

B 711 569 

C 711 569 

D 696 356 

(2
1
)În cazul unui contribuabil care deţine mai multe terenuri situate în intravilanul aceleiaşi 

unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, suprafaţa de 400 m2 prevăzută la alin. (2) se calculează o 

singură dată, prin însumarea suprafeţelor terenurilor, în ordine descrescătoare. 

 

(3)În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă 

decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m
2
, impozitul/taxa pe teren se 

stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la 

alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5). 
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(4)Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, 

exprimate în lei pe hectar: 

 

Nr. 

crt. 

Zona 

Categoria de folosinţă 

Nivelurile stabilite pentru anul fiscal 

2018 

A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 

2 Păşune 21 19 15 13 

3 Fâneaţă 21 19 15 13 

4 Vie 46 35 28 19 

5 Livadă 53 46 35 28 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 

9 Teren neproductiv 0 0 0 0 

(5)Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut 

în următorul tabel: 

 

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

IV - Crisan 1,10 

V – Caraorman si Mila 23 1,00 

 

(6)Ca excepţie de la prevederile alin.(2)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul 

amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 

construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, 

cumulativ, următoarele condiţii: 

a)au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 

b)au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea 

obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 

(7)În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 

suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită 

cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin.(8): 

 

Nr. 

crt. 
Categoria de folosinţă 

Nivelurile 

pentru 

anul 2018 

Impozit 

(lei) 

1 Teren cu construcţii 31 

2 Teren arabil 50 

3 Păşune 28 

4 Fâneaţă 28 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 55 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 56 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 
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7 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. 

crt. 7.1 
16 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 

9 Drumuri şi căi ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 

(8) Coeficientul de corecţie, stabilit in functie de rangul localitatii este prevăzut în tabelul următor: 

Zona în cadrul 

localităţii 
Coeficientul de corectie aferent rangului localităţii 

 IV - Crisan V – Caraorman si Mila 23 

A 1,10 1,05 

B 1,05 1,00 

C 1,00 0,95 

D 0,95 0,90 

 

(9)Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra 

acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la 

declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru 

major al gospodăriei.  

 

Capitolul IV. Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren 
d) diferenţa de 0,0110 ha, prevăzută la nr. crt. 1 în tabelul de la lit. c), de la categoria de folosinţă «Teren 

arabil» se impozitează/taxează potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) din Codul fiscal. 

(12) În cazul coproprietarilor, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 465 alin. (2)-(5) din Codul 

fiscal, se au în vedere întocmai precizările punctului 83, precum şi ale prezentului punct, în sensul că, 

pentru determinarea impozitului pe teren, se iau în calcul suprafeţele de teren potrivit cotelor-părţi deţinute 

de fiecare coproprietar în parte, astfel: 

a) dacă prin actul de proprietate sau prin registrul agricol sunt menţionate cotele-părţi, în funcţie de 

acestea, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 465 alin. (2)-(5), din Codul fiscal; 

b) dacă prin actul de proprietate sau prin registrul agricol nu sunt menţionate cotele-părţi, se aplică în mod 

corespunzător prevederile art. 465 alin. (2)-(5), din Codul fiscal. 

85. Exemple pentru aplicarea prevederilor referitoare la taxa pe teren: 

85.1. A. O unitate administrativ-teritorială (UAT) deţine în proprietate un teren pe care îl dă în 

administrare unei persoane de drept public (A), care îl închiriază ulterior unei persoane de drept privat (B), 

care la rândul ei îl închiriază unei/unor terţe persoane (C). 

85.2. B. În cazul în care un teren proprietate privată a statului este închiriat unei persoane juridice pe o 

perioadă de 2 ani, care începe la data de 24 martie 2016 şi se încheie la data de 23 martie 2018, locatarul 

trebuie să depună la organul fiscal local, până la data de 25 aprilie 2016, o declaraţie în vederea stabilirii 

taxei pe teren, însoţită de o copie a contractului de închiriere. 

Taxa se calculează lunar, conform prevederilor art. 465 din Codul fiscal, având în vedere suprafaţa 

terenului şi rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, în 

mod diferenţiat, în intravilanul şi extravilanul localităţilor, astfel: 

a) Pentru luna martie a anului 2016: 

Fiind fracţiune mai mică de o lună, taxa pe teren se calculează proporţional cu numărul de zile: 

Taxa lunară = taxa teren x (8 zile/365 zile); 

b) Pentru lunile întregi din perioada de valabilitate a contractului: 

Taxa lunară = taxa teren/12 luni; 

c) Luna martie a anului 2018: 
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Taxa lunară = taxa teren x 23 zile/365 zile. 

Locatarul va plăti taxa lunar, până la data de 25 a lunii următoare, începând cu data de 25 aprilie 2016, 

până la data de 25 aprilie 2018. 

85.3. C. În cazul unui contract care prevede închirierea unui teren aflat în proprietatea unităţii 

administrativ-teritoriale pe o perioadă de 2 ore în ziua de 27 august 2016, locatorul are obligaţia să depună 

la organul fiscal local o declaraţie în vederea stabilirii taxei pe teren până la data de 26 septembrie 2016, 

care este prima zi lucrătoare următoare termenului de 25 septembrie 2016. 

Conform pct. 67 alin. (3), taxa se calculează proporţional cu numărul de ore: 

Taxa = (taxa teren/365 zile) x (2h/24h). 

Locatarul va plăti locatorului taxa pe teren, pe care acesta o va vărsa la bugetul local până la data de 26 

septembrie 2016, care este prima zi lucrătoare următoare termenului de 25 septembrie 2016. 

85.4. D. În cazul unui contract care prevede închirierea unui teren aflat în proprietatea unităţii 

administrativ-teritoriale, pe o perioadă de câte 2 ore în 3 zile pe săptămână, pe durata a 5 săptămâni, 

începând cu data de 1 octombrie 2016, locatorul trebuie să depună la organul fiscal local, până la data de 

25 noiembrie 2016, o declaraţie în vederea stabilirii taxei pe teren. 

Deoarece contractul se referă la intervale de timp mai mici de o lună, taxa pe teren se calculează conform 

pct. 67 alin. (3): 

Taxa = (taxa teren/365 zile) x (3 zile x 5) x (2h/24h). 

Locatarul va plăti, lunar, locatorului taxa pe teren, pe care acesta o varsă la bugetul local până la data de 

25 noiembrie 2016, respectiv până la data de 27 decembrie 2016, care este prima zi lucrătoare următoare 

termenului de 25 decembrie 2016. 

85.5. E. O unitate administrativ-teritorială închiriază un teren în suprafaţă de 100 mp, situat în intravilan 

zona A, rangul 0 şi înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, unei terţe 

persoane pentru o perioadă de 2 ore/zi timp de 3 săptămâni. 

Prin hotărârea consiliului local, în baza prevederilor art. 465 alin. (2) din Codul fiscal, nivelul impozitului 

pe teren se stabileşte la 9.500 lei/ha. 

Conform pct. 67 alin. (3) taxa pe teren se calculează astfel: 

Taxa = (0,0100 ha x 9.500 lei/ha/365 zile) x (7 zile x 3 săptămâni) x (2 h/24 h) = 0,2603 x 21 x 0,0833 = 

0,4553 = 1 leu 

86. Pentru a beneficia în anul următor de prevederile art. 465 alin. (6) din Codul fiscal, persoanele juridice 

trebuie să aibă înregistrate în evidenţa contabilă pentru anul respectiv documente privind desfăşurarea 

activităţii de agricultură, respectiv documente privind veniturile şi cheltuielile aferente acestei activităţi, ca 

de exemplu: facturi privind procurarea de seminţe, facturi privind aprovizionarea cu combustibil, 

cheltuieli cu salarizarea personalului, facturi privind vânzarea de seminţe sau alte produse obţinute din 

activitatea desfăşurată. 

87. În cazul terenurilor pe care se află amplasată o clădire, dintre cele prevăzute la art. 456 alin. (1) din 

Codul fiscal, cu încăperi care sunt folosite pentru activităţi economice, pentru calculul impozitului pe teren 

se efectuează următoarele operaţiuni: 

a) se determină cota procentuală din clădire ce corespunde incintelor folosite pentru activităţi economice, 

conform prevederilor art. 456 alin. (1) din Codul fiscal; 

b) suprafaţa terenului se înmulţeşte cu cota procentuală prevăzută la lit. a) rezultând astfel suprafaţa 

terenului aferentă cotei-părţi de clădire care corespunde încăperilor folosite pentru activităţi economice; 

c) se determină impozitul pe teren pentru suprafaţa terenului aferentă cotei-părţi de clădire care 

corespunde încăperilor folosite pentru activităţi economice, prin înmulţirea suprafeţei determinate la lit. a) 

cu nivelul impozitului corespunzător, potrivit prevederilor art. 465 din Codul fiscal. 

Art.6. (1)Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul 

la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

(2)În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă 

declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în 

termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor. 
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(3)În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul 

este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a 

anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 

(4)Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în 

cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se 

calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(5)În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o 

nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, 

în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii 

situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(6)În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi 

situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care 

corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se 

înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează 

conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la 

organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală. 

(7)În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se 

aplică următoarele reguli: 

a)impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a 

fost încheiat contractul; 

b)în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, 

impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 

terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor 

documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de 

leasing; 

c)atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui 

rază de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau 

a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea 

bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor 

documente. 

(8)Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de 

un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, 

închiriere, administrare ori folosinţă. 

(8)În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune, 

închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal 

local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului. 

(9)Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a 

cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră 

în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la 

care anexează o copie a acestui contract. 

(9)În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, 

închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public 

care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o 

declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a 

contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte. 

(10)În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa 

pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă 

se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă. 
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(11)Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de 

cadastru şi publicitate imobiliară. 

(12)Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri 

sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren. 

 

 Capitolul V. Plata impozitului şi a taxei pe teren 

Art.7. prevederi din titlul IX, capitolul III, sectiunea 4 (Norme Metodologice din 2016) la data 21-Mar-

2016 pentru Art. 466 din titlul IX, capitolul III 

 

88. Impozitul pe teren, precum şi obligaţiile de plată accesorii acestuia, datorate până la data de 31 

decembrie a anului fiscal anterior celui în care se realizează înstrăinarea între vii a terenurilor, se datorează 

de partea care înstrăinează. 

89. _ 

(1) Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol, referitoare la terenurile deţinute în proprietate 

sau în folosinţă, după caz, de natură să conducă la modificarea impozitului/taxei pe teren, funcţionarii 

publici cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor în registrele agricole au 

obligaţia de a comunica aceste modificări organului fiscal local, în termen de 3 zile lucrătoare de la data 

modificării. 

(2) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind terenurile, precum şi a schimbării categoriei de 

folosinţă a terenurilor se realizează de către contribuabili prin depunerea unor declaraţii la care se 

anexează copii după acte, certificate de conformitate cu originalul, conform prevederilor art. 64 alin. (5) 

din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin 

care se atestă proprietatea persoanelor asupra terenurilor în cauză sau schimbarea respectivă, după caz. 

(3) Impozitul pe teren se datorează şi în cazul contribuabililor pentru terenurile dobândite prin hotărâri 

judecătoreşti definitive şi irevocabile/definitive şi executorii prin care li s-a constituit sau reconstituit 

dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere, după caz, începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor celui punerii în posesie constatate prin procese-verbale, fişe sau orice alte documente de 

punere în posesie întocmite de comisiile locale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

(4) Referitor la registrele agricole se au în vedere reglementările în vigoare privind registrul agricol, 

precum şi normele tehnice de completare a registrului agricol. 

90. _ 

(1) În sensul prevederilor art. 466 alin. (2) din Codul fiscal obligaţia de depunere a declaraţiei revine şi 

contribuabililor care înstrăinează terenul. 

(2) Declaraţiile se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau de la data apariţiei oricăreia 

dintre următoarele situaţii: 

a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului; 

b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat; 

c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natură să conducă la modificarea 

impozitului pe teren. 

91. Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunei, al oraşului, al municipiului sau al 

sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, stabilesc, pentru anul fiscal 2016, până la data de 31 martie 

2016, suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire, respectiv de un apartament, pe baza datelor 

cuprinse în actele de proprietate sau în alte documente care atestă această suprafaţă, depuse de 

contribuabili în vederea stabilirii impozitului pe clădiri, sau a datelor furnizate de compartimentele de 

specialitate din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau alte instituţii care deţin aceste date. 

92. _ 

(1) Declaraţia privind taxa pe teren se depune la organul fiscal în a cărui rază de competenţă este amplasat 

terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă 

dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 

(2) Obligaţia depunerii declaraţiei în scopul stabilirii taxei pe teren aparţine persoanei care are calitatea de 

concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare, chiar dacă aceasta transmite ulterior altor 
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persoane dreptul de administrare, închiriere, folosinţă sau concesiune asupra terenului. 

(3) La declaraţia privind taxa pe teren se anexează copii ale documentelor prin care se transmite dreptul de 

concesiune, închiriere, dare în administrare sau în folosinţă şi din care reiese suprafaţa şi categoria de 

folosinţă a terenului pentru care se datorează taxa pe teren. 

(4) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, dare în administrare sau în folosinţă ce se referă la 

perioade mai mici de o lună, la declaraţia privind taxa pe teren se anexează o situaţie centralizatoare şi 

copiile contractelor de concesiune, închiriere, dare în administrare sau în folosinţă din care reies suprafaţa 

şi categoria de folosinţă a terenului. 

 

1. 

Data transferului dreptului de proprietate asupra terenului este data transcrierii dreptului de proprietate în 

cartea funciară. 

2. 

Declaraţiile fiscale privind terenurile se depun, de regulă, la 30 de zile de la dobândire. Prin norme (au fost 

introduse şi alte situaţii care impun depunerea declaraţiilor fiscale privind terenurile. 

– Dec. CCR nr. 1021/2011 (publicată în M. Of. nr. 711 din 10 octombrie 2011).  

DUCA Emilian, Noul Cod Fiscal comentat si adnotat din 02-iun-2016, Universul Juridic 

(1)Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie 

inclusiv. 

(2)Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabilii 

persoane fizice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

(3)Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabilii 

persoane juridice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

(4)Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de 

până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.În cazul în care contribuabilul 

deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza comunei Crisan, suma de 50 lei se referă la 

impozitul pe teren cumulat. 

(5)Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de 

valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori 

folosinţă. 

(5)În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai 

mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni 

din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare 

sau de folosinţă. 

(6)În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public 

care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe teren de la 

concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 

25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. 

compara cu Art. 294 din titlul IX, capitolul XIII din Codul Fiscal din 2003 
 

Art. 294: Sancţiuni 

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau 

penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

(2) Constituie contravenţii următoarele fapte: 

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) 

şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290; 

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 

264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290. 

c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (61) şi ale art. 264 alin. (5), referitoare la 

înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum şi la comunicarea actelor translative ale 

dreptului de proprietate; 
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d) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 2951, precum şi 

depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora. 

(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 200 lei, iar cele de la 

alin. (2) lit. b)-d), cu amendă de la 200 lei la 500 lei. 

 

  Presedinte de sedinta,                                                                Contrasemneaza, 

                  Consilier Local,                                                                            Secretar, 

                   Trofim Aurora                                                                   Oprisan Daniela Corina 

 

 

 

Anexa nr.3 la H.C.L. Crisan nr.125/ 23.11.2017 

 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT –  

persoane fizice si persoane juridice 

 

 Capitolul I. Reguli generale 

Art.1.(1)Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat 

în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în 

prezentul capitol se prevede altfel. 

(2)Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat 

sau înregistrat în România. 

(3)Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ- teritoriale unde 

persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. 

(4)În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată 

a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. 

 

Capitolul II. compara cu Art. 261 din titlul IX, capitolul IV din Codul Fiscal din 2003 
 

Art. 261: Reguli generale 

(1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în 

România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în 

prezentul capitol se prevede altfel. 

(2) Taxa prevăzută la alin. (1), denumită în continuare taxa asupra mijloacelor de transport, se plăteşte la 

bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de 

lucru, după caz. 

(3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga 

durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. 

(4) În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe 

mijlocul de transport este datorat de locator. 

(5) Până la prima înmatriculare/înregistrare în România, în înţelesul prezentului titlu, mijlocul de transport 

este considerat marfă. După prima înmatriculare/înregistrare, mijlocul de transport, în înţelesul prezentului 

titlu, nu mai poate fi considerat marfă şi pentru acesta se datorează impozit pe mijloacele de transport. 

prevederi din titlul IX, capitolul IV, sectiunea 1 (Norme Metodologice din 2016) la data 21-Mar-

2016 pentru Art. 468 din titlul IX, capitolul IV 
 

94. Potrivit prevederilor art. 468 din Codul fiscal, impozitul pe mijloacele de transport este datorat de: 

a) persoana care are în proprietate un mijloc de transport înmatriculat/înregistrat în România la data de 31 

decembrie a anului fiscal anterior; 

b) locatar, în cazul în care mijlocul de transport face obiectul unui contract de leasing, la data de 31 

decembrie a anului fiscal anterior; 
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c) proprietarii navelor fluviale de pasageri, ai bărcilor şi luntrelor folosite în alte scopuri decât pentru 

transportul persoanelor fizice cu domiciliul în unităţile administrativ-teritoriale din Delta Dunării, Insula 

Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior; 

d) fiduciarul, în cazul în care mijlocul de transport face parte dintr-un patrimoniu fiduciar, la data de 31 

decembrie a anului fiscal anterior, conform art. 488 din Codul fiscal. 

95. Contribuabilii ale căror mijloace de transport fac obiectul înregistrării, din punct de vedere fiscal, se 

supun aceloraşi obligaţii ca şi cei ale căror mijloace de transport fac obiectul înmatriculării şi, implicit 

aceloraşi sancţiuni. 

96. În cazul contractelor de leasing financiar, locatarul, persoana fizică sau persoana juridică, după caz, are 

obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organele fiscale locale în a căror rază este înregistrat mijlocul de 

transport, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de leasing, însoţită de o copie a 

acestuia. 

97. _ 

(1) În cazul contractelor de leasing financiar care se reziliază, impozitul pe mijloacele de transport este 

datorat de locator începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a 

bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a 

rezilierii contractului de leasing. 

(2) În cazul contractelor de leasing financiar care se finalizează cu transferul dreptului de proprietate 

asupra mijlocului de transport, locatarul are obligaţia declarării acestuia la organul fiscal local competent, 

în termen de 30 de zile şi datorează impozit pe mijlocul de transport începând cu data de 1 ianuarie a 

anului fiscal următor celui în care a avut loc predarea-primirea mijlocului de transport. 

98. Pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, navele fluviale de pasageri sunt asimilate 

vapoarelor prevăzute la pct. 7 din tabelul de la art. 470 alin. (8) din Codul fiscal. 

99. Prin sintagma "folosite pentru transportul persoanelor fizice", prevăzută la art. 469 alin. (1) lit. e) din 

Codul fiscal, se înţelege folosirea atât pentru activităţi ce privesc necesităţile familiale, cât şi pentru 

activităţi de agrement. 

100. Impozitul pe mijloacele de transport se face venit la bugetul local al unităţii/subdiviziune 

administrativ-teritoriale unde contribuabilul are domiciliul, sediul/punctul de lucru. 

101. _ 

(1) La nivelul fiecărui organ fiscal al comunei, al oraşului, al municipiului, după caz, se instituie şi se 

conduce Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, denumit în 

continuare registru. Registrul, formular tipizat, se ţine în format letric sau în format electronic, potrivit 

capacităţii administrative de care dispune organul fiscal local. La nivelul municipiului Bucureşti, registrul 

se instituie şi se conduce la nivelul organului fiscal local al sectorului. 

(2) În cazul unui proprietar, persoană fizică sau persoană juridică, de mijloc de transport care face obiectul 

înmatriculării/înregistrării în România şi care înstrăinează/dobândeşte mijlocul de transport prin oricare 

dintre modalităţile prevăzute de lege, organul fiscal are obligaţia înregistrării actului de înstrăinare-

dobândire în registrul prevăzut la alin. (1). 

Documentele translative ale dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport încheiate anterior 

datei de 1 ianuarie 2016 se utilizează şi după această dată în relaţia cu autorităţile/instituţiile/serviciile 

publice centrale sau locale, după caz. 

(3) Actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, în cazul în care ambele părţi au domiciliul 

fiscal în România, se prezintă de persoana care înstrăinează, în original, precum şi 4 fotocopii ale acestuia, 

cu menţiunea «Conform cu originalul». Cele 5 exemplare sunt utilizate după cum urmează: 

a) exemplarul original rămâne la persoana care dobândeşte; 

b) un exemplar rămâne în arhiva organului fiscal local la care este luată în evidenţa fiscală persoana care 

înstrăinează; 

c) un exemplar rămâne la persoana care înstrăinează proprietatea; 

d) un exemplar, pe care se înscrie şi de către organul fiscal de la domiciliul dobânditorului numărul de 

înregistrare din registrul prevăzut la alin. (1), se depune la organul competent privind 

înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport; 

file:///C:/Users/Giga/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197152/00172816.htm
file:///C:/Users/Giga/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197152/00172816.htm
file:///C:/Users/Giga/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197152/00172816.htm


MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 12/2017                                          

 

115 

 

 

e) un exemplar se depune la organul fiscal local unde îşi are domiciliul fiscal persoana care dobândeşte 

proprietatea. 

(4) În cazul unui mijloc de transport înstrăinat de către o persoană fizică cu domiciliul fiscal în România 

unei persoane fizice sau unei persoane juridice, după caz, care nu are domiciliul fiscal în România, 

persoana care înstrăinează prezintă actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, în original, 

precum şi 3 fotocopii ale acestuia, cu menţiunea «Conform cu originalul», sub semnătura ambelor părţi, 

menţionând, lizibil şi olograf, identitatea fiecărei persoane semnatare, pe fiecare din acestea înscriindu-se 

numărul de înregistrare din registrul prevăzut la alin. (1) de către organul fiscal de la domiciliul fiscal al 

persoanei care înstrăinează. Cele 4 exemplare sunt utilizate după cum urmează: 

a) exemplarul original rămâne la persoana care dobândeşte; 

b) un exemplar rămâne în arhiva organului fiscal local la care este luată în evidenţa fiscală persoana care 

înstrăinează; 

c) un exemplar rămâne la persoana care înstrăinează proprietatea; 

d) un exemplar se depune la organul competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor 

de transport. 

(5) În cazul în care un mijloc de transport a fost preluat de către un operator economic în condiţiile Legii 

nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, în registrul 

prevăzut la alin. (1) se înregistrează certificatul de distrugere emis de operatorul economic respectiv, iar 

proprietarul care predă mijlocul de transport are obligaţia să furnizeze organului fiscal local o copie 

certificată "Conform cu originalul", precum şi cu menţiunea "Documentele anexate sunt corecte şi 

complete, conforme cu realitatea" şi semnată de către contribuabil. 

(6) În cazul unei hotărâri judecătoreşti care consfinţeşte faptul că o persoană a pierdut dreptul de 

proprietate, aceasta are obligaţia înregistrării documentului respectiv în registrul prevăzut la alin. (1) şi să 

depună la organul fiscal o copie certificată "Conform cu originalul" şi semnată de către contribuabil. 

(7) Pe baza actului de înstrăinare-dobândire, organul fiscal local unde se afla înregistrat mijlocul de 

transport înstrăinat scoate din evidenţele fiscale mijlocul de transport respectiv. 

În cazul dobândirii unui mijloc de transport pe bază de factură emisă de un operator economic din 

România sau din alt stat, precum şi în cazul dobândirii unui mijloc de transport din alt stat decât România 

pe baza altor documente emise din statul de provenienţă, proprietarii dobânditori declară la organul fiscal 

local de domiciliu mijloacele de transport, anexând copii ale documentelor certificate «Conform cu 

originalul», precum şi cu menţiunea «Documentele anexate sunt corecte şi complete, conforme cu 

realitatea», sub semnătura contribuabilului, iar în cazul documentelor completate în altă limbă decât 

româna, şi copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat. Factura este 

actul de înstrăinare-dobândire, iar prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător. 

(8) Organul competent cu înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport transmite, anual, 

în format electronic, organului fiscal local o situaţie centralizatoare a 

radierilor/înmatriculărilor/înregistrărilor mijloacelor de transport din unitatea/subdiviziunea administrativ-

teritorială. 

Periodicitatea comunicării informaţiilor poate fi lunară, conform înţelegerii părţilor. 

Organele fiscale locale transmit, în condiţii de reciprocitate, informaţiile înregistrate în evidenţa proprie în 

luna precedentă: 

a) conform înţelegerii părţilor, către organele competente cu înmatricularea/înregistrarea/radierea 

mijloacelor de transport; 

b) către organele fiscale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul contribuabilii dobânditori de mijloace 

de transport sau în care şi-au schimbat domiciliul sau reşedinţa contribuabilii proprietari de mijloace de 

transport. 

(9) Pentru realizarea schimbului de informaţii dintre organele fiscale locale şi organele competente cu 

înmatricularea/radierea mijloacelor de transport se pot încheia protocoale pentru a optimiza şi eficientiza 

schimbul de informaţii. Schimbul de informaţii este reciproc. Schimbul de informaţii se face utilizând 

orice canale de comunicare, inclusiv accesul online în bazele de date, în funcţie de capacitatea tehnică a 

părţilor, cu asigurarea securităţii accesului şi informaţiilor, precum şi cu asigurarea integrităţii 
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informaţiilor. 

(10) Registrul, formularul tipizat privind înstrăinarea-dobândirea mijloacelor de transport şi protocolul-

cadru pentru realizarea schimbului de informaţii dintre organele fiscale locale şi organele competente 

privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport, respectiv instrucţiunile de aplicare, 

se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului 

finanţelor publice şi al ministrului afacerilor interne. 

Capitolul CScutiri de la plata impozitului pe mijloace de transport 

Art.2. Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 

a)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; 

b)mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau 

coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi 

în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

c)mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 

din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un 

singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al 

Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice 

prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la 

alegerea contribuabilului; 

d )mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) 

lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur 

mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

e)navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul 

în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei; 

f)mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 

g)mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de 

pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful 

de transport este stabilit în condiţii de transport public; 

h)vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 

i)mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 

j)mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 

k)mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 

l)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; 

m)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; 

n)autovehiculele acţionate electric; 

o)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; 

p)mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 

Art.3. Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în 

comuna Crisan, precizata în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special 

file:///C:/Users/Giga/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197152/00125217.htm
file:///C:/Users/Giga/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197152/00125217.htm
file:///C:/Users/Giga/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197152/00031055.htm
file:///C:/Users/Giga/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197152/00046635.htm
file:///C:/Users/Giga/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197152/00075587.htm
file:///C:/Users/Giga/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197152/00007644.htm


MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 12/2017                                          

 

117 

 

 

privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a 

Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare. 

 

Capitolul III. Calculul impozitului datorat pentru mijloacele de transportcompara cu Art. 

262 din titlul IX, capitolul IV din Codul Fiscal din 2003 
Art. 262: Scutiri 

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru: 

a) autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor 

şi care sunt adaptate handicapului acestora; 

b) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul 

în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei; 

c) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 

d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de 

pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful 

de transport este stabilit în condiţii de transport public. 

e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.prevederi din titlul IX, capitolul 

IV, sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la data 21-Mar-2016 pentru Art. 469 din titlul IX, 

capitolul IV 
102. În aplicarea art. 469 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe 

mijloacele de transport se acordă pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a 

anului fiscal anterior, care atestă situaţia respectivă, cu excepţia contribuabililor care sunt deja cuprinşi în 

baza de date a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

102
1
. În aplicarea prevederilor art. 469 alin. (1) lit. a)-d) din Codul fiscal, în cazul mijloacelor de transport 

aflate în coproprietate, scutirea de impozit pe mijloacele de transport se acordă corespunzător cotei-părţi 

din dreptul de proprietate asupra respectivului mijloc de transport. 

103. În aplicarea prevederilor art. 469 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, impozitul pe mijlocul de transport 

nu se datorează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor depunerii documentelor doveditoare, 

proporţional cu numărul de luni menţionate în certificat. 

104. Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu data de 1 ianuarie a 

anului fiscal următor celui în care contribuabilii prezintă organelor fiscale ale administraţiei publice locale 

documentele prin care atestă situaţiile prevăzute de lege. 

105. Intră sub incidenţa prevederilor art. 469 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal navele fluviale de pasageri, 

bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice, aflate în proprietatea atât a persoanelor 

fizice, cât şi a persoanelor juridice cu domiciliul în unităţile administrativ-teritoriale din Delta Dunării, 

Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei. 

106. _ 

(1) Unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la pct. 105 se stabilesc prin ordine ale prefecţilor judeţelor 

respective, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. 

(2) Ordinele prefecţilor se aduc la cunoştinţă publică, se comunică autorităţilor administraţiei publice 

locale interesate, în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi vor fi publicate în monitorul oficial al judeţului respectiv, potrivit prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a 

monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

534/2003, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 75/2003. 

107. Intră sub incidenţa prevederilor art. 469 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal operatorii de transport public 

local de călători a căror activitate este reglementată prin Legea serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

108. Pentru aplicarea prevederilor art. 469 alin. (1) lit. o) din Codul fiscal, operatorii economici, 

comercianţi auto sau societăţi de leasing care au mijloace de transport înregistrate ca stoc de marfă 

prezintă, după caz, următoarele: 

a) proces-verbal de reintrare în posesie a vehiculului înscris ca marfă pe stoc - în copie; 
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b) declaraţie de inventar; 

c) extras din situaţiile financiare care dovedesc înscrierea pe stoc; 

d) dovada radierii din circulaţia pe drumurile publice; 

e) o cerere de scoatere din evidenţele fiscale; 

f) copie a actului de înstrăinare-dobândire către un operator economic care are ca obiect de activitate 

reciclarea/vânzarea pieselor rezultate din dezmembrarea mijlocului de transport şi/sau a oricărui alt act 

doveditor al recunoaşterii daunei totale de către asigurător sau al transferului de proprietate, spre exemplu 

factura de valorificare a vehiculului avariat către un operator specializat în dezmembrarea şi reciclarea 

vehiculelor, în cazul mijlocului de transport declarat daună totală. 

109. Pentru aplicarea prevederilor art. 469 alin. (2) din Codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotărâri 

privind scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul 

agricol pe bază de criterii şi proceduri proprii. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie este 

îndeplinită de consiliile locale ale sectoarelor pe baza unei proceduri cadru aprobată de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti. 

110. Scutirea sau reducerea 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 2016. 

Art.4.(1)Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, 

conform celor prevazute in prezenta Anexa. 

(2) Mijloacele de transport cu tractiune mecanica 

În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în 

funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm
3
 sau fracţiune din 

aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 

Nr. 

crt. 
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

Nivelurile 

pentru anul 

2018  

Lei/200 cm
3
 

sau fracţiune 

din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm
3
 sau fracţiune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm
3
, inclusiv 

8 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 

1.600 cm
3
 

9 

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

3
 

inclusiv 
18 

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

3
 

inclusiv 
72 

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

3
 

inclusiv 
144 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm
3
 290 

7 Autobuze, autocare, microbuze 24 

8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de 

până la 12 tone, inclusiv 
30 

9 Tractoare înmatriculate 18 

II. Vehicule înregistrate 

1 Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm
3
 

file:///C:/Users/Giga/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197152/00172816.htm
file:///C:/Users/Giga/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197152/00172816.htm
file:///C:/Users/Giga/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197152/00172816.htm


MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 12/2017                                          

 

119 

 

 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm
3
 4 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm
3
 6 

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 150 lei/an 

(3)În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 

(4)În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele 

respective. 

(5)În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 

12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 

următor: 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Nivelurile pentru anul 2018 

Impozitul (în lei/an) 

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 puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 

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

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

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

  5 Masa de cel puţin 18 tone 555 1257 

II 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 

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

  3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 

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

  5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583 

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

  7 Masa de cel puţin 26 tone 1019 1583 

III 4 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046 

  3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1661 

  4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1661 2464 

  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1661 2464 

  6 Masa de cel puţin 32 tone 1661 2464 

 

(6)În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de 

marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 

transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
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"Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Nivelurile pentru anul 2018 

Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare 

I 2 + 1 axe 

  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 

  2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 

  3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64 

  4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 

  5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 

  6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 

  7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 

  8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408 

  9 Masa de cel puţin 28 tone 803 1408 

II 2 + 2 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 

  3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 

  4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 

  5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537 

  6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133 

  7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239 

  8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239 

  9 Masa de cel puţin 38 tone 2133 3239 

III 2 + 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1698 2363 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2363 3211 

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2363 3211 

IV 3 + 2 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1500 2083 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2083 2881 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4262 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 2881 4262 

V 3 + 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1542 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1542 2454 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1542 2454" 
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(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de 

autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 

corespunzătoare din tabelul următor: 

 

Masa totală maximă autorizată 

Nivelurile pentru anul 2018 

Impozit 

- lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 

d. Peste 5 tone 64 

 

(8)În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma 

corespunzătoare din tabelul următor: 

 

Mijlocul de transport pe apă 

Nivelurile pentru anul 2018 

Impozit 

- lei/an - 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit 

şi uz personal 
21 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 

3. Bărci cu motor 210 

4. Nave de sport şi agrement 500 

5. Scutere de apă 210 

6. Remorchere şi împingătoare: X 

a) până la 500 CP, inclusiv 559 

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909 

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1398 

d) peste 4000 CP 2237 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune 

din acesta 
182 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de 

tone, inclusiv 
182 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de 

tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 
280 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de 

tone 
490 

 

(9)În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc 

de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un 

alt document similar. 

 

Capitolul IV. Declararea si datorarea impozitului pe mijloacele de transport 
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Art.5. (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine 

dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 

decembrie a anului fiscal anterior. 

(2)În cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul 

acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 

competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data 

înmatriculării/înregistrării, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 

ianuarie a anului următor. 

(2)În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la 

organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, 

după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport. 

(3)În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul 

datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării 

acestuia în România. 

(3)În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are 

obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are 

domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând 

cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România. 

(4)În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o 

declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de 

lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu 

data de 1 ianuarie a anului următor. 

(5)În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv 

schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei 

fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are 

domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi 

datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor. 

(6)În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată 

a acestuia se aplică următoarele reguli: 

a)impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului 

următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează 

contractul de leasing financiar; 

b)locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă 

se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-

primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită 

de o copie a acestor documente; 

c)la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei 

fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de 

predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia 

locatorului, însoţită de o copie a acestor documente. 

(7)Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri 

sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport. 

 

Capitolul V. prevederi din titlul IX, capitolul IV, sectiunea 4 (Norme Metodologice din 2016) 

la data 21-Mar-2016 pentru Art. 471 din titlul IX, capitolul IV 
 

123. La înstrăinarea unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia, potrivit art. 10 alin. (5) 

din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea 

autenticităţii vehiculelor rutiere, în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în 
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România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului, urmând ca apoi cumpărătorul să 

declare mijlocul de transport la organul fiscal local pe raza căruia are domiciliul, sediul sau punctul de 

lucru, în termen de 30 de zile de la data actului de dobândire şi să înmatriculeze/înregistreze pe numele său 

mijlocul de transport la autorităţile competente. Actul de înstrăinare-dobândire se înregistrează în registrul 

prevăzut la pct. 101. 

124. _ (1) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pentru întregul an fiscal de persoana care 

deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data 

de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi încetează de a se mai datora începând cu 1 ianuarie a anului 

fiscal următor în următoarele situaţii: 

a) înstrăinarea mijlocului de transport; 

b) radierea mijlocului de transport din circulaţie; ori 

c) radierea contribuabililor persoane juridice din evidenţele fiscale, inclusiv din Registrul prevăzut la pct. 

101, ca urmare a pronunţării unei sentinţe de închidere a procedurii falimentului; 

d) schimbarea domiciliului fiscal al contribuabilului într-o altă unitate administrativ-teritorială, caz în care 

acesta are obligaţia să depună declaraţie fiscală în acest sens, atât la organul fiscal unde a avut domiciliul 

fiscal, cât şi la organul fiscal unde îşi stabileşte noul domiciliu fiscal, în termen de 30 de zile de la apariţia 

acestei situaţii. 

(2) Pentru mijloacele de transport dobândite de către contribuabili până la 31 decembrie a anului curent, 

care au fost înmatriculate/înregistrate în România anterior dobândirii, contribuabilii dobânditori datorează 

impozitul pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor anului curent, 

chiar dacă nu l-au înmatriculat/înregistrat pe numele lor, după data de 31 decembrie. 

125. Înstrăinarea priveşte pierderea proprietăţii prin transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de 

transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. 

126. _ 

(1) Radierea din evidenţă a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau 

înregistrarea doar în cazul scoaterii definitive din circulaţie a acestora, la cererea proprietarului, în 

următoarele cazuri: 

a) proprietarul doreşte retragerea definitivă din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitării acestuia 

într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii, spaţiu care nu afectează domeniul public sau care 

afectează domeniul public, dar pentru care există o convenţie sau o autorizaţie, în acest scop, de la 

autorităţile competente; 

b) proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea 

dezmembrării; 

c) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv; 

d) în cazul furtului vehiculului. 

(2) Pentru mijlocul de transport pentru care contribuabilul nu mai poate face dovada existenţei fizice, 

scăderea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face prin prezentarea unui certificat de 

distrugere emis în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea 

operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de 

reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 19 

din Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz. 

(3) În lipsa documentului prevăzut la alin. (2), contribuabilul care nu mai poate face dovada existenţei 

fizice a mijlocului de transport cu care figurează înregistrat în evidenţele organelor fiscale locale prezintă 

o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte elementele de identificare a contribuabilului şi a 

mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobândit acel mijloc de transport, împrejurările 

care au condus la pierderea acestuia şi operează, în ceea ce priveşte scăderea de la plata obligaţiilor fiscale 

datorate, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care depune această declaraţie la organul 

fiscal la care figurează înregistrat, numai dacă are achitate integral orice obligaţii fiscale datorate de natura 

impozitului asupra mijloacelor de transport stabilite până la data de 31 decembrie a anului fiscal în care 
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depune declaraţia. 

(4) Scoaterea din evidenţă a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se 

face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condiţiile legii. 

(5) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice locale, fără stăpân 

sau abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziţiei respective. 

127. În baza situaţiei centralizatoare prevăzute la pct. 101 alin. (8), organele fiscale locale constată care 

din mijloacele de transport declarate sunt înmatriculate, devenind astfel bunuri impozabile, şi care nu sunt 

înmatriculate, caz pentru care nu se datorează impozit. 

128. Orice persoană fizică sau persoană juridică ce a dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra unui 

mijloc de transport are obligaţia să depună declaraţia fiscală la organul fiscal al autorităţilor administraţiei 

publice locale în a cărui rază de competenţă îşi are domiciliul fiscal, indiferent de durata deţinerii 

mijlocului de transport respectiv, chiar şi în cazul în care, în aceeaşi zi, imediat după dobândire, are loc 

înstrăinarea acestui obiect impozabil. 

129. În cazul mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică, sunt aplicabile prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii 

vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, 

înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu 

completările ulterioare. 

130. _ 

(1) Pentru definirea categoriilor de folosinţă ale vehiculelor rutiere se au în vedere prevederile Ordinului 

ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor 

privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de 

tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările ulterioare. 

(2) Pentru înregistrarea mijloacelor de transport în evidenţele organelor fiscale ale autorităţilor 

administraţiei publice se utilizează declaraţiile stabilite conform modelului aprobat prin ordin al 

ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu avizul ministrului finanţelor publice, în 

conformitate cu prevederile art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările şi completările ulterioare, după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoană 

juridică. 

(3) La declaraţia fiscală prevăzută la alin. (2) se anexează o copie de pe cartea de identitate, precum şi 

copia certificată "pentru conformitate cu originalul" de pe contractul de vânzare-cumpărare, sub semnătură 

privată, contractul de schimb, factura, actul notarial de donaţie, certificatul de moştenitor etc., hotărârea 

judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie, după caz, sau orice alt document 

similar. Întreaga răspundere pentru veridicitatea celor declarate, precum şi pentru autenticitatea actelor 

depuse aparţine contribuabilului. 

131. Impozitul pe mijloacele de transport nu se dă la scădere pentru anul fiscal următor dacă la 31 

decembrie a anului fiscal în curs acestea se află în reparaţii curente, reparaţii capitale sau nu sunt utilizate 

din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reţeaua comercială sau de la unităţile de 

reparaţii de profil. 

132. Deţinerea unor piese sau a unor caroserii de autovehicule nu înseamnă că acel contribuabil are un 

autovehicul taxabil. 

133. În caz de transformare a autoturismului prin schimbarea caroseriei, nu se stabileşte un nou impozit, 

deoarece capacitatea cilindrică a motorului nu se modifică. 

134. _ 

(1) În aplicarea prevederilor art. 471 alin. (5) din Codul fiscal, organul fiscal local în ale cărui evidenţe era 

înregistrat mijlocul de transport transmite dosarul, cu confirmare de primire, în vederea impunerii, în 

termen de 15 zile, organului fiscal local de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru. 

(2) Organul fiscal local de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru, după caz, verifică exactitatea 

datelor privind impunerea la noua adresă. 
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135. _ 

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează de către locatar începând cu data 1 ianuarie a anului 

următor 

încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în care încetează contractul de leasing 

financiar. 

(2) La încheierea contractului de leasing financiar locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la 

organul fiscal local competent pentru a înregistra mijlocul de transport pe rolul său fiscal în baza 

procesului-verbal de predare-primire a vehiculului, în original şi copie, însoţit de o copie a contractului de 

leasing care atestă identitatea locatarului, persoană fizică sau juridică. 

(3) La încetarea contractului de leasing financiar la termenul scadent în contract, locatarul care optează 

pentru achiziţionarea vehiculului are obligaţia depunerii la organul fiscal competent a documentelor 

aferente transferului proprietăţii, respectiv dovada plăţii facturii valorii reziduale şi o dovadă a achitării 

tuturor eventualelor debite restante emisă de locator. Anualitatea impozitării ia în considerare data facturii 

reziduale şi a documentelor care dovedesc transferul proprietăţii. 

(4) În cazul în care contractele de leasing financiar ce au ca obiect mijloace de transport încetează, ca 

urmare a rezilierii din vina locatarului, acesta solicită radierea autovehiculelor din rolul fiscal deschis pe 

numele său şi transmite locatorului o copie a certificatului fiscal. În termen de 30 de zile, locatorul depune 

declaraţia fiscală la autoritatea fiscală prevăzută de lege. 

136. În cazul contribuabililor proprietari de mijloace de transport supuse impozitului, plecaţi din 

localitatea unde au declarat că au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, fără să încunoştinţeze 

despre modificările intervenite, impozitele aferente se debitează în evidenţele fiscale, urmând ca ulterior să 

se facă cercetări pentru a fi urmăriţi la plată, potrivit reglementărilor legale. 

Plata impozitului pe mijloacele de transport 

Art.6. (1)Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie inclusiv. 

(2)Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către 

contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se 

acordă o bonificaţie de 10% inclusiv. 

(3)Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane 

fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în 

care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat 

bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe 

mijlocul de transport cumulat al acestora. 

compara cu Art. 265 din titlul IX, capitolul IV din Codul Fiscal din 2003 
 

Art. 265: Plata taxei 

(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 

30 septembrie inclusiv. 

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către 

contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% 

inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie 

revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

(3) Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de 

transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data solicitării, impozitul datorat 

pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la 

sfârşitul anului fiscal respectiv. 

(4) În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului 

fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia să achite integral 

impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel: 

a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual; 

b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a 

file:///C:/Users/Giga/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197152/00070193.htm%23do|ttix|caiv|ar265
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aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare 

celei în care expiră înmatricularea. 

(5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane 

fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în 

care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat 

bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe 

mijlocul de transport cumulat al acestora. 

prevederi din punctul 137. din titlul IX, capitolul IV, sectiunea 5 (Norme Metodologice din 2016) la 

data 13-Jan-2016 pentru Art. 472 din titlul IX, capitolul IV 
 

137. În sensul aplicării art. 472 alin. (2) din Codul fiscal, prin plata cu anticipaţie se înţelege stingerea 

obligaţiei de plată a impozitului pe mijloacele de transport datorat aceluiaşi buget local în anul fiscal 

respectiv, până la data de 31 martie, inclusiv. 

Taxa asupra mijloacelor de transport - persoane juridice (Wolters Kluwer) 
Prezintă modul de declarare şi calcul a taxei pe mijloacele de transport deţinute de persoanele juridice 

inclusiv pentru mijloacele achiziţionate prin leasing financiar.  

... vezi diagrama flux 

compara cu Art. 266 din titlul IX, capitolul V din Codul Fiscal din 2003 
 

Art. 266: Reguli generale 

Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie prevăzută în prezentul capitol 

trebuie să plătească taxa menţionată în acest capitol la compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară. 

prevederi din punctul 138. din titlul IX, capitolul V, sectiunea 1 (Norme Metodologice din 2016) la 

data 13-Jan-2016 pentru Art. 473 din titlul IX, capitolul V 
 

138. Se datorează taxă conform art. 473 din Codul fiscal pentru: 

a) eliberarea certificatului de urbanism; 

b) prelungirea certificatului de urbanism; 

c) avizarea certificatului de urbanism; 

d) eliberarea autorizaţiei de construire; 

e) prelungirea autorizaţiei de construire; 

f) eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială a unei construcţii; 

g) eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări; 

h) eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei 

construcţii; 

i) eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere, de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri; 

j) autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corturi şi panouri, 

firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice; 

k) eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, 

canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu; 

l) eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă. 

 

  Presedinte de sedinta,                                                                Contrasemneaza, 

                  Consilier Local,                                                                            Secretar, 

                   Trofim Aurora                                                                  Oprisan Daniela Corina 

 

 

 

Anexa nr.4 la H.C.L. Crisan nr.125/23.11.2017 
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TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR 

 

Art.1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa 

prevazuta in tabelul urmator: 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de 

urbanism 
Nivelurile pentru anul 2018 

Taxa - lei - 

a) până la 150 m
2
, inclusiv 6 

b) între 151 şi 250 m
2
, inclusiv 7 

c) între 251 şi 500 m
2
, inclusiv 9 

d) între 501 şi 750 m
2
, inclusiv 12 

e) între 751 şi 1.000 m
2
, inclusiv 14 

f) peste 1.000 m
2
 14 + 0,01 lei/m

2
, pentru fiecare m

2
 care depăşeşte 1.000 

m
2
 

 

 Nivelurile pentru anul 2018 

Taxa - lei - 

Art.474 (3)Taxa pentru prelungirea unui certificat de 

urbanism 

30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a 

autorizatiei initiale 

Art.474 (4)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de 

către primari sau de structurile de specialitate din cadrul 

consiliului judeţean  

1 leu 

Art.474 (5)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de 

construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă  

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor 

de construcţii 

Art.474 (6)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire 

pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5). 

 

1 % din valoarea autorizată a lucrărilor 

de construcţie, inclusiv valoarea 

instalaţiilor aferente 

Art.474 (8)Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de 

construire  

 

30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale. 

Art.474 (9)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 

desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii  

 

0,1% din valoarea impozabilă stabilită 

pentru determinarea impozitului pe 

clădiri, aferentă părţii desfiinţate 

Art.474 (10)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje 

sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare 

a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a 

studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, 

petrol şi alte excavări se datorează de către titularii 

drepturilor de prospecţiune şi explorare  

0 

Art.474 (12)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare 

pentru lucrările de organizare de şantier în vederea 

realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă 

autorizaţie de construire  

3% din valoarea autorizată a lucrărilor 

de organizare de şantier 

Art.474 (13)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 

amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 

campinguri  

2% din valoarea autorizată a lucrărilor 

de construcţie 

Art.474 (14)Taxa pentru autorizarea amplasării de 

chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, 

1 leu pentru fiecare metru pătrat de 

suprafaţă ocupată de construcţie 
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corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe 

căile şi în spaţiile publice  

Art.474 (15)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind 

lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de 

apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi 

televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este 

de până la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord. 

0,5 lei pentru fiecare racord 

Art.474 (16)Taxa pentru eliberarea certificatului de 

nomenclatură stradală şi adresă  

5 lei 

Art.475 (1)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de 

funcţionare  

1 leu 

Art.475(2)Taxa pentru eliberarea atestatului de producător  20 lei 

Art.475(2)Taxa pentru eliberarea carnetului de 

comercializare a produselor din sectorul agricol  

20 lei 

Art.475(3)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a 

autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor inregistrate in 

grupele CAEN 561-Restaurante, 563-Baruri si alte 

activitati de servire a bauturilor, 932-Alte activitati 

recreative si distractive, în funcţie de suprafaţa aferentă 

activităţilor respective, în sumă de: 

a) pentru o suprafaţă de până la 500 m
2
, inclusiv; 

 

 

 

 

 

 

2 lei 

b) pentru o suprafaţă mai mare de 500 m
2
. 4 lei 

compara cu Art. 269 din titlul IX, capitolul V din Codul Fiscal din 2003 
 

Art. 269: Scutiri 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează pentru: 

a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţie anexă; 

b) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea 

infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului; 

c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrările de interes public judeţean sau local; 

d) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie 

publică; 

e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii. 

prevederi din punctul 148. din titlul IX, capitolul V, sectiunea 4 (Norme Metodologice din 2016) la 

data 13-Jan-2016 pentru Art. 476 din titlul IX, capitolul V 
 

148. _ 

(1) Scutirile sau reducerile de taxe prevăzute la art. 476 alin. (2) din Codul fiscal pot fi acordate prin 

hotărâri ale consiliilor locale, adoptate în cursul anului pe baza criteriilor şi procedurilor stabilite de către 

acestea. La nivelul municipiului Bucureşti, scutirile sau reducerile de taxe se adoptă prin hotărâri ale 

consiliilor locale ale sectoarelor, pe baza unei proceduri-cadru aprobate prin hotărâre a Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Hotărârile adoptate conform alin. (1) care se pot aplica monumentelor istorice, imobilelor din zonele 

construite protejate, din zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi din siturile arheologice şi 

industriale trebuie să respecte avizul direcţiilor judeţene de cultură sau, după caz, al Direcţiei de Cultură a 

Municipiului Bucureşti. 

 Presedinte de sedinta,                                                                Contrasemneaza, 

                  Consilier Local,                                                                            Secretar, 

                   Trofim Aurora                                                                   Oprisan Daniela Corina 
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Anexa nr.5 la H.C.L. Crisan nr.125/23.11.2017 

 

TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR PENTRU DESFASURAREA UNOR 

ACTIVITATI ECONOMICE, DE TURISM ŞI AGREMENT  

PE TERITORIUL REZERVAŢIEI BIOSFEREI „DELTA DUNĂRII”,  PE RAZA COMUNEI 

CRIŞAN 

 

Nr. 

crt. 
D E N U M I R E A     T A X E I NIVELUL TAXEI 2018 

0 1 2 

I. Taxe de autorizare pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi 

agrement  pe teritoriul RBDD în raza de competenţă a comunei Crişan 

a) Pescuit şi valorificarea resurselor acvatice   

 -Pescuit – persoane fizice si persoane fizice autorizate -taxa eliberare autorizatie – 10 lei/an 

-taxa viza anuala – 10 lei/an 

 -Achiziţionarea şi valorificarea resurselor acvatice – 

persoane juridice  

-taxa eliberare autorizatie – 300 lei/an 

-taxa viza anuala – 300 lei/an 

b) 

 

Turism  

Unităţi de cazare (pensiuni turistice) -taxa eliberare autorizatie – 100 lei/an 

-taxa viza anuala –100 lei/an 

Unităţi de cazare (hoteluri) -taxa eliberare autorizatie – 400 lei/an 

-taxa viza anuala –400 lei/an 

Unităţi de alimentaţie publică (restaurant) -taxa eliberare autorizatie – 100 lei/an 

-taxa viza anuala –100 lei/an 

c) Transport cu ambarcatiuni/nave  în scop turistic pe 

traseele autorizate 

-taxa eliberare autorizatie – 50 lei/an 

-taxa viza anuala –50 lei/an 

d) Transport de mărfuri pe căi navigabile interioare -taxa eliberare autorizatie – 200 lei/an 

-taxa viza anuala –200 lei/an 

e) Piscicultură -taxa eliberare autorizatie –5 lei/ha/luciu 

de apă/an 

-taxa viza anuala – 5 lei/ha/luciu de 

apă/an 

f) Agricultura – persoane juridice -taxa eliberare autorizatie –5 lei/ha/an 

-taxa viza anuala – 5 lei/ha/an 

g) 
Alte activităţi economice, decât cele enumerate mai 

sus 

-taxa eliberare autorizatie –200 lei/an 

-taxa viza anuala –200 lei/an 

 

Hotararea Consiliului Local Crisan nr.16/28.02.2014 stabileste procedura de autorizare a activitatilor 

economice, de turism si de agrement, desfasurate pe teritoriul comuna al comunei Crisan si al Rezervatiei 

Biosferei „Delta Dunarii”. 

 

 Presedinte de sedinta,                                                                     Contrasemneaza, 

                  Consilier Local,                                                                                  Secretar, 

                   Trofim Aurora                                                                       Oprisan Daniela Corina 
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Anexa nr.6 la H.C.L. Crisan nr.125/23.11.2017 

 

 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

 

  

Specificatie Nivelurile pentru anul 2018 

Cota Lei/m
2
 sau fractiune 

de m
2
 

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate 

Art. 477 (5) Cota stabilita  

1% la valoarea 

serviciilor de reclamă 

şi publicitate 

x 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate 

Art. 478 (2) 

  

a)în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 

derulează o activitate economică 

x 25 

b)în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei 

altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate 
x 15 

 

 

Art. 478 (2)Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin 

înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă 

sau publicitate cu sumele din tabelul de mai sus. 

 

  Presedinte de sedinta,                                                                     Contrasemneaza, 

                  Consilier Local,                                                                                   Secretar, 

                   Trofim Aurora                                                                        Oprisan Daniela Corina 

 

 

 

 

 

Anexa nr.7 la H.C.L. Crisan nr.125/23.11.2017 

 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 

Specificatie Nivelurile pentru anul 2018 

Cota 

Art.481 (2) 
a)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 

competiţie sportivă internă sau internaţională; 

1 % asupra sumelor incasate din vânzarea 

biletelor de intrare şi a abonamentelor 
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b)orice alte manifestări artistice decât cele 

enumerate la lit. a). 

 

2 % asupra sumelor incasate din vânzarea 

biletelor de intrare şi a abonamentelor 

 

Presedinte de sedinta,                                                                Contrasemneaza, 

                  Consilier Local,                                                                            Secretar, 

                   Trofim Aurora                                                                 Oprisan Daniela Corina 

 

 

 

 

 

Anexa nr.8 la H.C.L. Crisan nr.125/23.11.2017 

 

TAXE SPECIALE 

 

1.Taxe speciale pentru activitatea  Compartimentului de Impozite si Taxe 

 

Nr. 

crt

. 

Denumire document Taxa (lei) 

2018 

1. Certificat de atestare fiscala 5 lei 

 

Procedura: 

Certificatul de atestare fiscala este reglementat de prevederile art.159 din Legea nr.207/2015 

privind Codul de procedura fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal local, la solicitarea 

contribuabilului/plătitorului. Certificatul se emite şi la solicitarea autorităţilor publice în cazurile şi în 

condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, precum şi la solicitarea notarului public, conform 

delegării date de către contribuabil. 

Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa creanţelor fiscale a 

organului fiscal local şi cuprinde obligaţiile fiscale restante şi, după caz, obligaţiile fiscale scadente până 

în prima zi a lunii următoare depunerii cererii, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri 

executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal local în vederea recuperării. 

Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data 

solicitării şi este valabil 30 de zile de la data emiterii. 

 Veniturile incasate vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor pentru asigurarea consumabilelor, 

birotica, papetarie, mentinerea la parametrii optimi a sistemului informatic, investitii in echipament 

hardware si software. 

 

2.Taxe speciale pentru servicii de xerocopiat, multiplicat, legalizat 

 

Nr. 

crt. 

Denumire document Taxa (lei) 

2018 

1. Taxa copie xerox  

                            - pagina A4                             1 leu/pagină 

                            - pagina A3 2 lei/pagină 

2. Taxa listare documente la imprimantă 1 leu/pagină 

3. Taxa scanare documente 1 leu/pagină 

4. Taxa transmitere fax 2 lei/pagină 

5. Taxa receptie fax 1 leu/pagină 
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6. Taxa legalizare copie de pe înscrisuri, cf. Legii 36/1995 6 lei/pagina 

 

Procedura: 

Taxele speciale se datoreaza de catre contribuabilii care solicita prestarea serviciilor prevazute mai 

sus. Taxele se achita anticipat iar veniturile incasate in aceste scopuri vor fi utilizate pentru acoperirea 

cheltuielilor pentru asigurarea consumabilelor, birotica, papetarie, mentinerea la parametrii optimi a 

sistemului informatic. 

 

3.Taxa speciala pentru eliberarea/vizarea anuala a avizului program de functionare pentru 

agenti economici 

 

Nr. 

crt. 

Denumire document Taxa (lei) 

2018 

1. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a avizului 

program de functionare pentru agenti economici 

3 lei 

 

Procedura: 

 

Operatorii economici ce desfasoara activitati comerciale si de prestari servicii vor obtine avizul 

program de functionare eliberat de catre Primaria comunei Crisan, in conformitate cu prevederile OG 

nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si HG nr.333/2003 privind aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a OG nr.99/2000.Avizul program de functionare reprezinta actul emis 

de catre Primaria comunei Crisan prin care se reglementeaza desfasurarea activitatilor comerciale si de 

prestari servicii care nu se regasesc in codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 

(corespondent cod CAEN 5540).Avizul program de functionare va fi solicitat de catre operatorii 

economici care desfasoara activitati economice prestate intr-un spatiu in care accesul publicului este 

liber.Avizul program de functionare va fi eliberat la cererea operatorului economic in termen de 30 de zile 

de la solicitare, de catre Primaria comunei Crisan.Orarul de functionare se afiseaza la intrarea in unitate, in 

mod vizibil din exterior, cu respectarea obligatorie a acestuia. 

 

Taxa pentru avizul program de functionare se achita odata cu depunerea documentatiei pentru 

eliberarea/vizarea anuala a avizului program de functionare pentru agenti economici iar veniturile incasate 

in aceste scopuri vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor pentru asigurarea consumabilelor, birotica, 

papetarie, mentinerea la parametrii optimi a sistemului informatic, investitii in echipament hardware si 

software. 

 

 

4.Taxe speciale pentru inchirierea unor bunuri proprietatea publica/privata a comunei 

Crisan 

 

Nr. 

crt. 

Denumire document Taxa (lei) 

2018 

1. Taxa inchiriere Camin Cultural 200 lei/zi 

2. Taxa inchiriere Sala de sport 30 lei/ora 

3. Taxa inchiriere pod plutitor 50 lei/zi 

4. Taxa inchiriere buldoexcavator 130 lei/ora 

5. Taxa inchiriere tractor cu remorca 70 lei/ora 

6. Taxa inchiriere drujba 40 lei/ora 

7. Taxa inchiriere barca 600 lei/cursa Crisan-Tulcea 
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Procedura: 

Taxele incasate in acest scop se vor utiliza pentru intretinerea spatiilor (camin cultural/sala de 

sport), bunurilor (pod plutitor,drujba), utilajelor (buldoexcavator, tractor) si ambarcatiunilor (barca). Taxa 

inchiriere se percepe si se incaseaza in urma inregistrarii cererii exprese exprimate in acest sens de 

persoanele fizice sau juridice care solicita acest lucru si dupa aprobarea de catre primarul comunei. 

   

Presedinte de sedinta,                                                                Contrasemneaza, 

                  Consilier Local,                                                                            Secretar, 

                  Trofim Aurora                                                               Oprisan Daniela Corina 

      

 

 

 

Anexa nr.9 la H.C.L. Crisan nr.125/23.11.2017 

 

ALTE TAXE LOCALE 

 

Denumire taxa 
Nivel aplicabil în anul 

fiscal 2018 

Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice – art.486 alin.(1) x 

Taxă comerţ stradal ocazional, vanzare produse ambulant 5 lei/zi 

Taxa pentru ocuparea domeniului public pentru diverse ocazii (vanzare 

de martisoare, pepeni,etc.) 
0,10 lei/mp/zi 

Taxa pentru ocuparea temporara a locurilor publice pentru amplasarea 

de mijloace de publicitate 
1 leu/mp/zi 

Taxa de acces la resurse stuficole in scop - gospodaresc 5 lei 

Taxa de acces la resurse stuficole in scop - comercial 25 lei 

 

Ocuparea temporara a terenurilor apartinand domeniului public sau privat al comunei 

Crisan de catre persoane fizice sau persoane juridice, se face pe baza aprobarii eliberate de catre 

Primaria comunei Crisan, cu viza Compartimentului Urbanism-Cadastru. 

 Valoarea totala a taxei de ocupare temporara a domeniului public se calculeaza prin 

inmultirea taxei de ocupare a domeniului public/zi cu numarul de zile al perioadei solicitate si cu 

suprafata ocupata din domeniul public exprimata in mp. 

 

Denumire taxa 

Nivel 

aplicabil în 

anul fiscal 

2018 

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa - art.486 

alin.(4) 
750 lei 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 

alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale - art.486 alin.(5) 

20 lei inclusiv 

pentru fiecare 

m
2
 sau 
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fractiune de 

m
2 

 

 

  Presedinte de sedinta,                                                                Contrasemneaza, 

                  Consilier Local,                                                                            Secretar, 

                  Trofim Aurora                                                                  Oprisan Daniela Corina 

 

 

 

 

Anexa nr.10 la H.C.L.Crisan nr.125/23.11.2017 

                                                                                                                        

SANCȚIUNI 

 

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice 

Art.493 (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 

lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei. 

Art.493(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 

gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie 

şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei. 

Art.493 (4
1
)Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 

alin. (12) din Codul Fiscal în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării 

constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei. 

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice 

Art.493(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la 

alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. 

- Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.116 

lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei. 
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- Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 

gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.300 lei la 6.312 lei. 

 

  Presedinte de sedinta,                                                                Contrasemneaza, 

                  Consilier Local,                                                                            Secretar, 

                   Trofim Aurora                                                                   Oprisan Daniela Corina 

 

 

 

Anexa nr.11 la H.C.L.Crisan nr.125/23.11.2017 

 

Regulamentul privind adoptarea taxelor speciale pentru activitatea  compartimentului de Impozite 

si Taxe, pentru servicii de xerocopiat, multiplicat, legalizat, pentru eliberarea/vizarea anuala a 

avizului program de functionare pentru agenti economici si pentru inchirierea unor bunuri 

proprietatea publica/privata a comunei Crisan 

 

Art.1 Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si modalitatile ce trebuie 

indeplinite in procedura de adoptare si aplicare a taxelor speciale. 

Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplica in toate cazurile in care autoritatile administratiei 

publice locale hotarasc administrarea si gestionarea serviciilor publice create in interesul persoanelor 

fizice si juridice. 

Art.3 Cuantumul taxelor speciale se stabilesc anual prin hotarari ale Consiliului Local iar veniturile 

obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale 

compartimentelor de specialitate si serviciilor publice locale. 

Art.4 Taxele speciale instituite in baza art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal si art.30 din 

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, sunt: 

b) Taxe speciale pentru activitatea  Compartimentului de Impozite si Taxe: 

- Certificat de atestare fiscala. 

c) Taxe speciale pentru servicii de xerocopiat, multiplicat, legalizat: 

- copie xerox A4, A3; 

- listare documente la imprimantă; 

- scanare documente; 

- transmitere fax; 

- receptie fax; 

- legalizare copie de pe înscrisuri, cf. Legii 36/1995. 

d) Taxa speciala pentru eliberarea/vizarea anuala a avizului program de functionare pentru agenti 

economici. 

e) Taxe speciale pentru inchirierea unor bunuri proprietatea publica/privata a comunei Crisan: 

-inchiriere Camin Cultural; 

-inchiriere Sala de sport; 

-inchiriere pod plutitor; 

-inchiriere buldoexcavator; 

-inchiriere tractor cu remorca; 

-inchiriere drujba; 

-inchiriere barca. 

Art.5 Taxele speciale mai sus mentionate constituie venituri cu destinatie speciala si sunt fundamentate de 

necesitatea acoperirii cheltuielilor generate de: 

-acoperirea cheltuielilor pentru asigurarea consumabilelor, birotica, papetarie si alte cheltuieli pentru 

asigurarea conditiilor de munca a personalului salarial conform legislatiei in vigoare; 

-mentinerea la parametrii optimi a sistemului informatic;  
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-investitii in echipament hardware si software; 

-intretinerea/repararea/dotarea spatiilor (camin cultural/sala de sport) a bunurilor (pod plutitor,drujba) a 

utilajelor (buldoexcavator, tractor) si ambarcatiunilor (barca). 

Art.6 Sumele provenite din taxele speciale se vor incasa la casieria Primariei comunei Crisan, in bugetul 

local la subcapitolul 36.02.06 “Taxe speciale”. 

Art.7 Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care solicita si se folosesc de 

serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. 

Art.8 Taxele speciale sunt aduse la cunostinta publica prin publicarea pe site-ul propriu 

www.primariacrisan.paginadestart.com si prin afisare la sediul Primariei. 

Art.9 Impotriva hotararilor de Consiliu local, prin care se adopta taxe speciale, persoanele interesate pot 

face contestatie in termen de 15 zile de la afisarea sau publicarea acestora. Dupa expirarea acestui termen 

Consiliul local se intruneste si delibereaza asupra contestatiilor primite. 

 

  Presedinte de sedinta,                                                                     Contrasemneaza, 

                  Consilier Local,                                                                               Secretar, 

                   Trofim Aurora                                                                    Oprisan Daniela Corina 

 

 

 

Anexa nr.12 la H.C.L. Crisan nr.125/23.11.2017 

 

PROCEDURA 

de acordare a reducerilor stabilite de Consiliul Local al comunei Crisan, in conformitate cu 

prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

Capitolul I. Reduceri acordate de Consiliul Local al comunei Crisan 

Art.1. In conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, consiliul local poate acorda reduceri de la plata impozitelor si taxelor locale, prin 

hotarari adoptate in cursul anului pe baza criteriilor si procedurilor stabilite. 

Art.2. Consiliul Local al comunei Crisan acorda urmatoarele reduceri: 

(1) In temeiul art.456 alin.(2) litera “o” din Codul Fiscal, Consiliul Local al comunei Crisan  

acorda reducerea de la plata impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice pentru: 

a)Cladirea de domiciliu a persoanei fizice care domiciliaza si locuieste efectiv in comuna Crisan, in 

conformitate cu O.G. nr.27/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 (2) In temeiul art.464 alin.(2) litera “m” din Codul Fiscal, Consiliul Local al comunei Crisan  

acorda reducerea de la plata impozitului pe teren datorat de persoanele fizice pentru: 

a)Terenul persoanei fizice care domiciliaza si locuieste efectiv in comuna Crisan, in conformitate cu O.G. 

nr.27/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

  

 Capitolul II. Procedura de acordare a facilitatilor fiscale 

 Art.3. Procedura de acordare a reducerii cu 50% a impozitului pe cladirea folosita ca 

domiciliu si terenul aferent cladirii utilizate ca domiciliu aflate in proprietatea persoanelor fizice 

care domiciliaza si locuiesc efectiv in comuna Crisan 
 Pentru a beneficia de reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, 

contribuabilii persoane fizice, care domiciliaza in comuna Crisan, vor depune la sediul Primariei comunei 

Crisan, cereri insotite de urmatoarele documente justificative: 

-Documentul de atestare a domiciliului stabil (buletinul/cartea de identitate) a proprietarului, in copie 

certificata de conformitate cu originalul potrivit Codului de procedura fiscala; 

-Actul de proprietate al bunului imobil pe care il detin in proprietate pe raza comunei Crisan si pentru care 

se solicita reducerea, in copie certificata de conformitate cu originalul potrivit Codului de procedura 

fiscala; 

http://www.primariacrisan.paginadestart.com/
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-Declaraţie pe propria răspundere, sancţionabilă conform legii, pentru declaraţii false cu privire la 

respectarea prevederilor legale referitoare la pescuitul, vânatul şi exploatarea fondului forestier, a 

vegetaţiei forestiere din afara acesteia, desfăşurarea activităţilor economice; 

-Declaraţie pe propria răspundere, sancţionabilă conform legii, pentru declaraţii false din care sa reiasa ca 

la imobilul pentru care se solicita reducerea de 50% nu se desfasoara activitati economice, de turism sau 

de agrement. 

 Art.4. Reducerea de la plata impozitului se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator 

celui in care persoana depune documentele justificative. 

 

Presedinte de sedinta,                                                                Contrasemneaza, 

                  Consilier Local,                                                                            Secretar, 

                   Trofim Aurora                                                              Oprisan Daniela Corina 

prevederi din punctul 25. din capitolul II (Normele Metodologice 4626/1997) la data 08-Dec-1997 

pentru Art. 11 

 

25. Instituţiile şi persoanele abilitate cu controlul respectării prevederilor legale referitoare la 

pescuitul, vânatul, gospodărirea şi exploatarea fondului forestier, a vegetaţiei forestiere din afara 

acestuia şi la desfăşurarea activităţilor economice au obligaţia de a transmite lunar consiliilor locale 

(până la data de 5 a fiecărei luni) listele cu persoanele fizice şi juridice sancţionate. 

Aceeaşi obligaţie revine şi conducătorilor instituţiilor publice, referitor la prevederile art. 11 lit. c) 

din ordonanţă. 

Primarii localităţilor respective au obligaţia de a confrunta declaraţiile persoanelor fizice cu listele 

persoanelor sancţionate şi de a proceda în consecinţă. 
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NOTĂ: 

Hotărârile Consiliului Județean Tulcea, cu anexe, se pot vizualiza pe site-ul wwwcjtulcea.ro în 

secțiunea „Legislativ/Arhiva Hotărârilor Consiliului Județean Tulcea” respectiv la următorul link: 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Pages/ArhivaHotarari.aspx sau la sediul Consiliului 

Județean Tulcea, din str. Păcii, nr.20  


