
IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

Anunt nr.5985/22.1 0.2018 

ANUNT TRANSPARENTA DECIZIONALA 

In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta 
decizionala in adminitratia publica, se supune consultarii publice 
PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI LOCAL ORAS 
BREZOI PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR 
LOCALE PENTRU ANUL 2019. 

Documentul poate fi consultat la sediul UAT Brezoi din str.Lotrului 
nr.2, Compartiment Impozite si Taxe Locale sau pe site-ul propriu al 
institutiei, la adresa www.primariabrezoi.ro, sectiunea Consiliul Local
Proiecte de hotarari . 

Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, se pot 
depune in scris la sediul Primariei Oras Brezoi, prin posta-la adresa 
Brezoi, str.Lotrului nr.2 sau prin intermediul postei electronice la adresa 
primaria_oras_brezoi@yahoo.com, pana la data de 22.11.2018. 

Prezentul anunt s-a afisat la sediul UAT Oras Brezoi, azi 22.10.2018 



ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 

ORAS BREZOI 

PRIMAR 

Nr. 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

La proiectul de hotărâre privind:" Stabiiirea impozitelor şi taxelor 

locale valabile pentru anul fiscal2019" 

Am initiat acest proiect de hotarare in conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) 
,lit. b), alin.(4) lit c) si art.45 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica 
locala , republicata in 2007, modificata si completata ulterior. 

Odată cu apariţia Legii 227/2015 privind CoGiul Fiscal materia impozabilă este 
reglementată prin prevederi specince unitate. la anwilite categorii de venituri 
guvernul prevede nivelurile actualizate pentru impozite pe clădiri, terenuri , auto, alte 
taxe, dar lasă la îndemâna Consiliilor Locale posibilitatea de a stabili nivelele altor 
taxe locale (taxa pentru eliberarea autorizatiilor, avizelor, taxe de folosire a 
domeniului public, taxe piaţă, etc) în Gonformitate cu s,:>ecificul economic şi social al 
zonei. De asemenea, treb>uie mentionată nevoia de fundamentare a bugetului prin 
majorarea veniturilor, astfel încât trebuie ţinut cont de prevederile HG 13'09/2012 
Deoarece ţine cont de toate re§Jiefl,-entările legale specifice, de toate înlesnirile la 
plată prevăzute de Codul Fiscal, considerăm că proiectul de hotărâre este le§Jal şi 
poate fi aprobat în forma prezentata, in anexa. 

Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, includ şi reglementări referitoare la impozitele şi taxele locale, 
stabilesc cadrul legal, precizează contribuabilii care trebuie să plătească aceste 
impozite şi taxe, precum şi modul de calcul şi de plată a acestora. În materie fisGală, 
disJDoziţiile Codului Fiscal prevalează asupra orică·ror prevederi din alte acte 
normative, el precizând foarte ex,:>licit impnzitele şi taxele care se constituie în 
venituri ale bugetului local, urmând ca utiliz-area acest0ra să aibă loc în condiţiile 
reglementărilor specifice (Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei pul::îlice locale ). 

Nivelul propus pentru anul 2019 ţine cont atât de actualizarea bazei 
impozabile , de necesităţile bugetufui local pentru anul fi scai următor dar si de grija 
noastra de a nu impovara contribuabilul. Nivelul pentru valorile impozabile, 
impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate ~cestora, aplicabile în anul 2019 



sunt propuse la nivelul din anul 2018,cu o majorare la impozitul pe cladiri de la 0.08% 
la 0.10% si la gradini,garaje,boxe magazii-1 O% 

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privirid Cod~:.~l fiscal şi ale HGR 
nr.1309/2012, cât şi faptul că prin dimensionarea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2019 se urmăreşte asigurarea surselor de venituri la bugetulloc;;al în vederea 
angajării şi acoperirii cheltuielilor bugett:Jit:ii lo<::al şi respectarea prevederilor legale în 
vigoare, propun Consili1.:.Jiui Local al Orast.1lui Brezoi adoptarea proiectului de 
hotărâre în forma propusă. 

INITIA TOR, 

PRIMARUL ORASULUI BREZOI 

SCHELL ROBERT ADRIAN 



RO'MÂNIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILI'UL LOCAL ORAŞ BREZOI 

-proiect-

HOT ARE REA Nt . ........ . 

Privitoare la: "Stabilirea iinpozitelor si taxelor locale valabile 
pentru anul fis cal 20 19" 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Vilcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
........... , la care participa un nr. de . . . eonsilieri din totalul de 15 din câti este 
constituit, 

Luind in discutie expunerea de motive prezentata de domnul Schell 
Robert-primarul orasului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate si raportul de specialitate nr .................. intocmit de Compartimentul 
Impozite si Taxe locale din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, 
Investitii, Venituri, Taxe, prin care se propune stabilirea impozitelor si taxelor 
locale valabile pentru anul fiscal 2019, 

In conformitate cu prevederile: 

-Legii nr. 227/07.09.2015, privind Codul Fiscal, Titlul IX, denumit 
"Impozite si Taxe locale" care reglementeaza regulile generale, declarea, 
determinarea si calculul, precum si plata acestora, 

- OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, modificata SI 

completata; Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru; 

-Legii nr. 273/2006 privînd fmantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 

In temeiul art.36 alin.(2) ,lit. b ), alin.( 4) lit c) si art. 45 din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si 
completata, cu un nr. de voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea : 



HOTARARE: 

Art.l :Se stabilesc impozit~ le si taxele locale valabile pentru anul 20 19, 
conform anexel0r 1-Q, care fac p·arte iBtegranta din prezenta hotarare. 

Art.2 :B0nificatia, pentru persoanele fini ee, s·e stabile ]te la 10%, iar p·entru 
persoanele juridice se stabileste la 5%, in ambele situatii pentru impozitele pe 
cladiri, impozitele pe terenuri si impozitele asupra mijloacelor de 
transport,concesiuili,inchirieti datorate pentru anul 2019 si achitate integral pana 
la data de 31-03-2019. 

Art.3 (!)Impozitul pe cladiri persoane fizice: 
1.1 Calculul ipozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea 

persoanelor fizice 
Impozitul pe cladiri se calculeaza prin inmultirea cotei procentuale de 

impozit aprobata cu valoarea impozabila a respectivei cladiri. 
Valoarea impozabila a lmei cladiri se obtine din rezultatul inmultirii 

suprafetei desfasurata a clâditii, exprimata in metri patrati cu valoarea de 
impunere, exprimata in lei/mp. 

a) -cota de impozit ce se aplica in anul fiscal2016 este de 0.10%; 
b) -valorile impo.zabile exprimate in lei/mp se regasesc in Anexa 1 

determinate in functie tipul cladirii, dotarile utilitare ale cladirii, 
rangul localitatii precum zona in cadrul localitatii. 

1.2. Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in propietatea 
persoanelor fizice. 

a) cota de impozit ce se aplica in anul fiscal20 19 este de 0.3% care 
se aplica pentrt1 umatoarele situatii la: 

-valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de 
un evaluator autorizat in ultimii cinci ani dar numai tarziu de 
31.12.2013; 

- valoarea fmala a lucrarilor de constructii, in cazul 
constructiilor noi, construite in perioada 01.01.2014-31.12.2018. 

- valoarea cladîrilor care rezultata din actul prin care se 
transfera dreptul de proprietate in cazul cladîrilor dobandite in 
perioada 01.01.014- 31.12.2018. 
b) cota de impozit ce se aplica in anul 2019 la cladirile utilizate 

pentru activitati din domeniul agricol este de 0.4% asupra valoriilor 

impozabile prevazute la punctul "a ". 

c) pentru cladirile a caror valoare nu poate fi stabilita in conditiile . 
punctului "a" impozitul se stabileste prin aplicarea cotei de 2% 

asupra valorii de impunere stabilite pentru cladirile rezidentiale. 



1.3. Calculul impozitului pe cladiri cu destinatie mixta aflate m 

proprietatea persoanelor flziee 

a) in cazul cladirilor 0u de·stinatie mixta impozitul se calculeaza 

prin isumarea impozitului corespl.inzator suprafetelor ocupate in 

scop rezidentia si nerezidential. 

b) In cazul in care Ia adresa cladirii este inregistrat tm domiciliu 

fis<::al la care nu se desfasoara nicio activitate economica 

impozitul se calculeaza dupa metodologia prevazuta la punctul 

"1. 1." . 

c) In cazul in care suprafete le folosite in scop rezidential si cele 

folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se 

aplica urmatoarele reguli: 

- daca la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal 

si nu se desfasoara o activitate economica , impozitul se 

calculeaza dupa metodologia prevazuta la punctul " 1.1. 

" , 
- daca la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal 

la care se desfasoara activitate economica , iar cheltuielile 

cu utlitatile sunt suportate de catre intreprinzator, 

impozitul se calculeaza dupa metodologia de la punctul 

"1. 2. ". 

(2)Impozitul pe el' diri pentru contribuabilii persoane juridice se stabile ]te 
dup' cum urmeaz' : 

a) pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute, cota de 
impozit/taxa valabila pentru anul fis-cal 2019 este de 0.2%, ce se aplica asupra 
valorii impozabile a respectivelor cladiri. 

b )pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietate sau detinute, 
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1.3% asupra valorii 
impozabile a cladirii. 



c )pentru cladirile nerezidentia1e aflate in proprietate sau detinute, utilizate 
pentru activitati din domeniul a:grieol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza 
unei cote de 0.4% asupra valorii <de impunerea cladirii. 

d)in cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor 
juridice, impozitul se determina prin insum·area impozitului calculat proportion·al 
cu suprafata folosita in scopul prevazut la .i[i>Uiictele "a, '1b, "c. 

(3) Valoarea impozabila a cladirilor 

Valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor 

juridice este valoarea de la 31.12.2018 si poate fi: 

a) ultima valoare impozabila inregistrata m evidentele 

fiscale; 
' 

b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de 

un evaluator autorizat; 

c) valoarea fmala a lucrarilor de constructii petru cladirile 

construite in cursul anului 2018; 

d) V alo are a cladirilor oare rezulta din actul prin care s-a 

transferat dreptul de proprietate in cursul anului 2018; 

e) Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de 

un evaluator autorizat, in cazul cladirilor finantate pe baza 

unui contract de leasing financiar; 

f) In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri 

propritarul cladirilor comumca concesionarului, 

locatarului ,titularului dreptului de administrare sau de 

folosinta , dupa caz, valoarea inscrisa in evidentele 

contabile ale acestora. 

Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la trei ani pe 

baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, cu 

exceptia cladirilor ce apartin persoanelor fata de care a fost pronuntata 

o hotarare definitiva de declansare a procedurii falimentului . 

Cota de impozit la cladirea pentru nu s-a efectuat evaluarea legal 

valabila de la data de 01.01.2016, este de 5 %. 



Cladirile pentru eare nu s.e datoreaza impozit pe cladiri sunt nominalizate la 
art. 4 5 6- Cod fis cal. 

Art.4 Impozitul pe teren si taxa pe teren. 
1.1.Regtili generale. 

Orice persoana care are in proprietate teren situat in Bezoi si in 

satele apartinatoare datoreaza pentru acesta impozit anual. 

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a 

Orasuhii Btezoi si s·ate1or apartinafoare concesionate, inchiriate, date 

in administrare ori folosinta, dupa caz, se stabileste taxa pe teren care 

reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor 

dreptului de administrare sau folosinta, in conditii similare impozituli 

pe teren. 

Terenurile pentru care nu se datoreaza impozit/taxa anuala sunt 

nominalizate la art. 464, alin. (1) din lege. 

1.2. Calculul impozitului/taxei pe teren valabile pentru anul fiscal 

2019. 

A. Impozitul/taxa pe terenul situate in intra vila la categoria curti

constn1ctii , impozitul se stabileste prin inmultirea suprafetei 

exprimata in hectare cu sumele prevazute in tabelul de mai jos, 

astfel: 

- rangul3, zona A 6545 lei/ha; 

- rangul 3, zona B 444 7 lei/ha; 

-rangul 3, zona C 2113 lei/ha; 

- rangul3, zona D 1230 lei/ha; 

- rangul 5, zona A 853 lei/ha. 

B. In cazul terenurilor amplasate m intravilanul localitatii 

iregistrate la registrul agricol la alte categorii de folosinta decat 

terenuri cu nonstructii' ', impozitul/taxa se se stabileste prin 



inmultirea supafetei exprîmata in hectare eu sumele prevazute la 

Anexa nr. 2, si pentru anul2019 se aplica o majorare de 10%. 

C. In cazul unui teren aplasat in extravilan, impozitullta:x:a se 

stabileste prin inmultirea suprfetei terenului, exprimata m 

hectare, cu suma corespunzatoare din anaxa nr. 2, puctul 3. 

Art.5 Impozitul pe mijloace de transport 

l.l.Reguli generale 

Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport 

care trbuie inmatriculatlinregistrat in Romania datoreaza un impozit 

annual. 

Scutirile de plata la impozitul pe ~jloacele de tansport sunt 

reglementate la art. din Codul fiscal 

1.2.Calculul impozitului 

Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie 

in functie de tipul mijocului de transport. 

Impozitul pe mijloacele transport se calculeaza in functie de 

capacitatea cilindrica , prin inmultirea fiecarei gn1pe de 200 cmc 

sau fractiune di aceasta cu suma coresptlllZatoare din Anxa nr. 3, lit. 

A .. I. 

Pentru vehicule INREGISTRATE cu capacitate cilindrica 

impozitul se calculeaza dupa metodologia prevazuta la Anexa nr. 

3 , lit. A.II. 

In cazul mij loacelor de transport hibride , impozitul se 

reduce cu 50%. 

In cazul unui atas, impozitul este de 50% din impozitul pentru 

motocicletele respective. 

In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala 

autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele 



de transport este egâla cu suma corespunzatoare prevazUta la Anex-a 

nr. 3, lit. B(l). 

In cazul unei eombma:tii de autt>vbahicule un autovahicul 
' 

' articulate sau tre'n rutier de transport marfa cu masa totala maxima 

autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijlocului 

de transport este egal cu suma corespunzatoareprevazuta in Anexa 

nr.3, lit. B(2). 

Pentru remorci, semiremorci sau rulote c·are nu fac parte 

dintr-o combinatie de vehicule taxa asupra mijlocului de transport 

este egala cu suma corespunzatoare din Aiiexa nr. 3, lit. C. 

In Anexa nr., lit. D, sunt prevazute nivelurile taxei pe 

mijloace de transport pe apa. 

Art.6 Taxe pentru eliberarea certificatelor, a.vizelor s1 a. 
autorizatiilor 

Orice persoana eate trebuie tm certificate, un aviz sau o 
autorizatie dotareaza o taxa crespunzatoare sumelor prevazute in 
Anexa. nr.4, punctual I. 

Art. 7 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 
conforin Art. 478-Cod fiscal 

Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o 
strutura de afisaj pentru reclama si publicitate datoreaza plata 
taxein anuale prevazuta la Anexa nr. 4, pl1nctual II. 

Art.8 Impozitul pe spectacole 
conform Art. 481 - Cod fiscal 

Orice persoana care drganizeaza o manifestare artistica, o competitie 
sportive sau alta activitate distractive are obligatia de a platii la bugetul local al 
orasului Brezoi stabilit dupa metologia ptvazuta la acest capitol. 

A. Prin aplicarea linei cote procentuale de 2% asupra 
incasarilot realizate din vanzarea biletelor de intrare la un spectacol 
de teatru, balet, opera, operetta, concert filartnonic sau alta 
manifestare muzicala, prezentarea unui film, tm spectacol de circ 
sau orice competitie sportive. 



B . 5% in cazul oricarei manifestari artistice altele dec·at cele 
nominalizata la punetual A. Vezi Anexa nr. 4, punctul III. 

Art.9 Taxe spe0îale si alte taxe locale 
Conform Art. 484 si art. 486 -God fiseal 

Pentru functionarea unor s~rvicii publice, pentru utilizarea t~mporara a 
locurilor publice si pentru se sfabilese taxele prevazute in Anexa nr. 6. 

Art.l O Sanctiuni 
Conform Art. 493 - Cod fiscal 

Limitele minime si ma:xime alt~ amenzilor in cazul persoanelor fiZice 
si juridice se regas~sc in Anexa nr. 5. 

Art.ll Impozitele si taxele locale stabilite in suma fixa se mentin la nîv~lul 
prevazut in anexele nr.l - 6, ca:te fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.l2. Alte reglementari 
Pentru cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilanullocalitatii 

Brezoi si satelor apartinatoare impozitul aferent acestora se majo-
reaza cu pana la 500 %-art. 489, al. 5, Codul fiscal. 

Art. l3 . Pentru determinarea impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a 
taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice, 
pentru anul 2019 se mentine delimitarea zonelor stabilite prin HCL 
nr.lOl/19.12.2013. 

Art.14.Incepand cu data intrarii in vigoasre a prezentei hotarari, ISI 

inceteaza aplicabilitatea HCL nr .............. cu modificarile ulterioare. 

Art.15.a) Se aproba prelungirea cu 12 luni, a contractelor de inchiriere 
existente, precum si majorarea cu 10% valorilor/mp· pentru inchirierea de de 
boxe, garaje, magazii, gradini si terenuri apartinind domeniului privat al orasuliti, 
pentn1 anul2019, astfel: 

a. pentru terenuri ocupate de magazii, boxe si garaje -3,12lei/mp; 
b. pentru terenuri ocupate de gradini -0,65 lei/mp; 
c. pentru persoanele care de\in dGu' sau mai 

multe eonstruc\ii de acela]i fel -7,700 lei/mp. 
b) Termenele de plata sunt cele stabilite prin Legii nr. 227/07.09.2015, 

privind Codul Fiscal, iar accesoriile dobinzi ]i penalitatile de intarziere prin 
Legea nr.207 /2015, privind Codul de Proc~dura fiscala. 



Art.16. Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie, 
2019, mai mici de 1 leu in cazul persoanelor fizice si 5 lei in cazul persoanelor 
juridiee, "se anuleaza". Plafbmil se aJDliea eumulului tuturor cte·ahtelor fise-ale SI 

bugetare datorate si neachitate de debitor. 

Art.l7: Primarul ora]ului Brezoi va urm·ân ducerea la indeplinire a 
prevederîlor prezentei hotatari. 

Art.18: Prezenta hotarate se va comunica astfel : 
-Institutiei Prefectului- Judetul Vilcea; 

INITIA TOR 
Primar 
Schell Robert 

-Prim·arului orasului Brezoi ; 

Brezoi la .................. .......... . 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
Secretar 

Sandu Nicolae 
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PRIMARJA ORAS BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiect de hotarare privind 
Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 

2019. 

CAPITOLUL! 
Dispozitii generale 

Temei legal: Legea nr.227 din data 07.09.2015 privind Codul Fiscal, 
publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Titlul IX, " Impozite si taxe locale 
", OUG nr. 79/2017, reglementeaza regulile generale, declararea, 
determinarea si calculul, precum si plata acestora. 

Potrivit art. 495, lit. f) din Codul Fiscal, consiliile locale adopta in 
termen de 60 de zile de la publicarea acestuia in Monitorul Oficial hotarari 
privind impozitele si taxele locale ce urmeaza a fi aplicate in anul 2019. 

Potrivit art.454 din Codul Fiscal Impozitele si taxele locale sunt dupa 
cum urmeaza: 

a) impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri; 
b) impozitul pe teren si taxa pe teren; 
c) impozitul pe mijloace de transport; 
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor; 
e) taxa pentru folosirea mij loacdor de reclama si publicitate; 
f) impozitul pe spectacole; 
g) taxe speciale; 
h) alte taxe locale. 

CAPITOLUL II 
Ipozitul pe cladiri si taxa pe cladiri 

La ari. 455 sunt enumerate categoriile de contribaubili persoane fizice 
si personae juridice obligate la plata impozitului pe cladirile aflate in 
proprietatea acestora ori , dupa caz ,a taxei pe cladirile aflate in folosinta 
prin inchiriere, conc.esionare· s. a. , proprietate . publica sau privata a statului 
ori a unitatilor ·admirnstrative- teritoriale. 



Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit sunt nominalizate la art. 
456- Cod fiscal. 

1.1 Calculul ipozitului pe cladirile rezidentiale aflate m 
proprietatea persoanelor fizice 

Impozitul pe cladiri se calculeaza prin inmultirea cotei procentuale de 
impozit aprobata cu valoarea impozabila a respectivei cladiri. 

Valoarea impozabila a unei cladiri se obtine din rezultatul inmultirii 
suprafetei desfasurata a cladirii, exprimata in metri patrati cu valoarea de 
impunere, exprimata in leilmp. 

a) -cota de impozit ce se aplica in anul fiscal 20 19 este de 
0.10%; 

b) - valorile impozabile exprimate in lei/mp se regasesc in Anexa 
1 determinate in functie tipul cladirii, dotarile utilitare ale 
cladirii, rangul localitatii precum zona in cadrul localitatii. 

1.2. Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in propietatea 
persoanelor fizice. 

a) cota de impozit ce se aplica in anul fiscal 2019 este de 0.3% 
care se aplica pentru umatoarele situatii la: 

-valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de 
un evaluator autorizat in ultimii cinci ani ,respective 31.12.2013; 

- valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul 
constructiilor noi, construite in perioada O l.O 1.2014-31.12.2018. 

- valoarea cladirilor care rezultata din actul prin care se 
transfera dreptul de proprietate in cazul cladirilor dobandite in 
perioada 01.01.2014-31.12.2018. 
b) cota de impozit ce se aplica in anul 2019 la cladirile utilizate 

pentru activitati din domeniul agricol este de 0.4% asupra 

valoriilor impozabile prevazute la punctul "a ". 

c) pentru cladirile a caror valoare nu poate fi stabilita in 

conditiile punctului "a" impozitul se stabileste prin aplicarea cotei 

de 2% asupra valorii de 1mpunere stabilite pentru cladirile 

rezidentiale. 



1.3. Calculul impozitului pe cladiri cu destinatie mixta aflate m 

proprietatea persoanelor fizice 

a) in cazul cladirilor cu destinatie mixta impozitul se calculeaza 

prin isumarea impozitului corespunzator suprafetelor ocupate in 

scop rezidentia si nerezidential. 

b) In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu 

fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica 

impozitul se calculeaza dupa metodologia prevazuta la punctul 

"1.1." . 

c) In cazul in care suprafetele folosite in scop rezidential si cele 

fo losite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se 

aplica urmatoarele reguli: 

daca la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal 

si nu se desfasoara o activitate economica , impozitul se 

calculeaza dupa metodologia prevazuta la punctul " 1. l. 

" ' 
daca la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal 

la care se desfasoara activitate economica , tar 

cheltuielile cu utlitatile sunt suportate de catre 

intreprinzator, impozitul se calculeaza dupa metodologia 

de la punctul "1. 2. " . 

2.1. Calculul impozituluiltaxei pe cladirile detinute de personenele 

juridice 



2.1.1. Cotele de impozite/taxe 

a) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau 

detinute de persoane.le juridice, cota de impozit/taxa valabila 

pentru anul fiscal 2019 este de 0.2 %, ce se aplica asupra 

valorii impozabile a respectivelor cladiri. 

b) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau 

detinute de personale juridice, impozitul/taxa pe cladiri se 

calculeaza prin aplicarea cotei de 1.3 % asupra valorii 

impozabile a cladirii. 

c) Pentru cladirile nerezedentiale aflate in proprietatea sau 

detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din 

domeniul agricol, impozituVtaxa pe cladiri se calculeaza 

unei cote de 0.4 % asupra valorii de impunere a cladirii. 

d) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea 

persoanelor juridice, impozitul se determina prin insumarea 

impozitului calculat proportional cu suprafata folosita in 

1 tl tl " "b "" scopu prevazu a pune e e a " , " SI c " . 

2.1.2. Valoarea impozabila a cladirilor 

Valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor 

juridice este valoarea de la 31.12.2018 si poate fi: 

a) ultima valoare impozabila inregistrata m evidentele 

fiscale; 

b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de 

un evaluator autorizat; 



c) valoarea fmala a lucrarilor de constructii petru cladirile 

construite in cursul anului 2018; 

d) Valoarea cladirilor care rezulta din actul pnn care s-a 

transferat dreptul de proprietate in cursul anului 20 18; 

e) Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de 

un evaluator autorizat, in cazul cladirilor finantate pe 

baza unui contract de leasing financiar; 

f) In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri 

proprietarul cladirilor comumca concesionarului, 

locatarului ,titularului dreptului de administrare sau de 

folosinta , dupa caz, valoarea inscrisa in evidentele 

contabile ale acestora. 

Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la trei (!ni pe 

baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, cu exceptia 

cladirilor ce apartin persoanelor fata de care a fost pronuntata o hotarare 

definitiva de declansarea procedurii falimentului . 

Cota de impozit la cladirea pentru nu s-a efectuat evaluarea legal 

valabila de Ia data de O 1.01.20 16, este de 5 %. 

CAPITOLUL III 

Impozitul pe teren si taxa pe teren. 

l.l.Reguli generale. 



Orice persoana fizica si juridica!, care are in proprietate terenuri 

\ situate in Bezoi si in satele apartinatoare, datoreaza pentru acestea impozit sau 

taxa ,dupa caz. 

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului on a 

Orasului Brezoi si satelor apartinatoare concesionate, inchiriate, date in 

\ 
administrare ori folosinta, dupa caz, se stabileste taxa pe teren care reprezinta 

\ sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare 

sau folosinta, in conditii similare impozituli pe teren. 

Terenurile pentru care nu se datoreaza impozit/taxa anuala sunt 

nominalizate la art. 464, alin. (1) din lege. 

1.2. Calculul impozitului/taxei pe teren valabile pentru anul fiscal 

2019. 

A. Impozitul/taxa pe terenul amplasat in intravilan inregistrat la 

registrul agricol la categoria terenuri cu constructii impozitul se 

stabileste prin inmultirea suprafetei exprimata in hectare cu sumele 

prevazute in tabelul de mai jos, astfel: 

-rangul 3, zona A- S(ha) x 6545 lei/ha; 

- rangul3, zona B- S(ha) x 4447 lei/ha; 

-rangul 3, zona C- S(ha) x 2113 lei/ha; 

-rangul 3, zona D- S(ha) x 1230 Iei/ha; 

-rangul 5, zona A- S(ha) x 853 lei/ha. 

B. In cazul terenurilor amplasate in intravilanul localitatii 

iregistrate la registrul agricol la alte categorii de folosinta decat 

terenuri cu nonstructii ", impozitul/taxa se se stabileste prin 

inmultirea supafetei exprimata in hectare cu sumele prevazute la 

Anexa nr. 2, si pentru anul 2019 se aplica o majorare de 10%. 



In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul 

amplasat in intravilan, iregistrat la registrul agricol la alta categorie 

de folsinta decat cea de terenuri cu constructii impzitul/taxa se 

calculeaza dupa datele Anexei nr. 2, punctul 3, numai daca 

indeplinesc cumulative, urmatoarele conditii: 

a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate , agricultura; 

b) au iregistrate in evidenta contabila vanituri si cheltuieli din 

activitati din domeniul agricol. 

C. In cazul terenurilor situate in extravilanul localitatii Brezoi si a 

satelor apartinatoare, impozitul/taxa se majoreaza cu 10% fata 

de nivelurile prevazute la an axa nr. 2, puctul 3. 

CAPITOLUL IV 

Impozitul pe mijloace de transport 

l.l.Reguli generale 

Orice persoana fizica si persoana juridica! care are m 

proprietate un mijloc de transport care trbuie 

inmatriculatlinregistrat in Romania datoreaza un impozit anual. 

Scutirile de plata la impozitul pe mijloacele de tansport sunt 

reglementate la art. 469 din Codul fiscal 

Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza m 

functie in functie de tipul mijocului de transport 

A. Mijloace de transport pana la 12 tone 

.Impozitul pe mijloacele transport de pana la 12 tone, 

inmatriculate, se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica , 



prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fi·actiune din aceasta 

cu suma corespunzatoare din Anxa nr. 3, lit. A .. I. 

Pentru vehicule INREGISTRATE cu capacitate cilindrica 

impozitul se calculeaza dupa metodologia prevazuta la Anexa nr. 

3 , lit. A.II. 

In cazul mijloacelor de transport hibride , impozitul se 

reduce cu 50%. 

In cazul unui atas, impozitul este de 50% din 

impozitul pentru motocicletele respective. 

B. Mijloace de transport peste 12 tone 

Impozitul pe aceasta categorie de autovehicule se 

stabileste potrivit prevederilor OUG nr. 79/2017. 

In cazul autuvehiculele de transport marfa cu masa totala 

autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele 

de transport este egala cu suma corespunzatoare prevazuta la 

Anexa nr. 3, lit. B( 1 ). 

In cazul unei combinatii de autovbahicule, un autovahicul 

articulate sau tren rutier de transport marfa cu masa totala maxima 

autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijlocului 

de transpmi este egal cu suma corespunzatoareprevazuta in Anexa 

nr.3, lit. B(2). 

Pentru remorci, semiremorci sau rulate care nu fac parte 

dintr-o combinatie de vehicule taxa asupra mijlocului de transport 

este egala cu suma corespunzatoare din Anexa nr. 3, lit. C. 

In Anexa nr., lit. D, sunt prevazute nivelurile taxei pe 

mijloace de transport pe apa. 



CAPITOLUL V 

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 

a) Orice persoana care trebuie un certificate, un aviz sau o 
autorizatie dotareaza o taxa crespunzatoare sumelor prevazute in 
Anexa nr.4, punctual !. 

b) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 
At1. 478-Cod fiscal 

Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sao o 
strutura de afisaj pentru reclama si publicitatedatoreaza plata 
taxein anuale prevazuta la Anexa nr. 4, punctual II. 

c) Impozitul pe spectacole 
Art. 481 -Cod fiscal 

Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie 
spot1ive sau alta activitate distractive are obligatia de a platii la bugetul local al 
orasului Brezoi stabilit dupa metologia prvazuta la acest capitol. 

A. Prin aplicarea unei cote procentuale de 2% asupra 
incasarilor realizate din vanzarea biletelor de intrare la un 
spectacol de teatru, balet, opera, operetta, concert filarmonic sau 
alta manifestare muzicala, prezentarea unui film, un spectacol de 
circ sau orice competitie sportive. 

B . 5% in cazul oricarei manifestari artistice altele decat cele 
nominalizata la punctual A. Vezi Anexa nr. 4, punctul III. 

CAPITOLUL VI 

Taxe speciale si alte taxe locale 
At1. 484 si art. 486 -Cod fiscal 

l. Pentru functionarea unor servicii publice, pentru utilizarea 
temporara a locurilor publice si pentru se stabilesc taxele prevazute in 
Anexa nr. 6. 



2. ) Se propune aprobarea prelungirii cu 12 luni, a contractelor de închiriere 
existente, precum şi majorarea cu 10% valorilot/mp pentru închirierea de de 
hoxe, garaje, magazii, grădini şi terenuri aparţinând domeniului privat al 
oraşului, pentru anul 2019, astfel: 

a. pentru terenuri ocupate de magazii, boxe si garaje -3,12lei/mp; 
b. pentru terenuri ocupate de gradini -0,65 lei/mp; 
c. pentru persoanele care deţin două sau mai 

multe construcţii de acelaşi fel -7,700 lei/mp. 

CAPITOLUL Vll 

Sanctiuni 
Art. 493 - Cod fiscal 

Limitele minime si maxime ale amenzilor m cazul persoanelor fizice 
si juridice se regasesc in Anexa nr. 5. 

CAPITOl ,(JT , VTTT 
Alte reglementari 

Pentru cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilanul 
localitatii Brezoi si satelor apartinatoare impozitul aferent acestora se majo
reaza cu pana la 500 %-rut. 489, al. 5, Codul fiscal. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe cladiri, a impozi
tului/taxei pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport datorate pe intreg 
anul, pana la 31 martie 2019, se acorda o bonificatie de 10% pentru contribuabi
lii personae fizice si de 5% in cazul contribuabililor persone juridice. 

Anexele numerotate de la nr.1 pana la nr. 6, fac parte integranta din 
prezetul raport de specialitate 

05.11.2018 
Intocmit: Ee. Constantin Ion 



Anexa · • 

Tabloul cuprinzand valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfasurata a 

Rangul III de localitati 

TIPUL CLADIRII Valoare impozabila lei/mp-coeficienti de corectie 
Cu instalatii de apa, canalizare, electricitate Fara una sau mai multe din aceste instalatii 
si incalzire 
Zona A 8 c D Zona A 8 c D 

,a) Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat, sau cu 
pereti exteriori din caramida arsa, sau alte materiale 
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 1000x2.30 1000x2.2C 1000x2.1 1 000x2.0 600x2.3 600x2.2 600x2.1 600x2.00 

b) Cladiri cu pereti exteriori din lemn ,din piatra 
naturala,din caramida nearsa din valatuci,sau orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 300x2.3 300x2.2 300x2.1 300x2.0 200x2.3 200x2.2 200x2.1 200x2.0 
c) Cladire-anexa cu aceleasi conditii de structura si 
tratamente ca la punctul A 200x2.3 200x2.2 200x2.1 200x2.0 175x2.3 175x2.2 175x2.1 175x2.0 
d) Cladire-anexa cu aceleasi conditii de structura ca la 
punctul B 125x2.3 125x2.20 125x2.1 125x2.0 75x2.3 75x2.2 75x2.10 75x2.00 
TREI NIVELE SI OPT APARTAMENTE 1000x2.3 1000x2.1C 1000x2.0 1000x1.90 600x2.20 600x2.10 600x2.00 600x1.90 
e)ln cazul contribuabilului care detine la aceeasi 
adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la 
mansarda,utilizale ca locuinle,in oricare dintre tipurile 
de cladiri prevazute la lit. A-D 75% din suma care s-ar aplica cladirii. 75% din suma care s-ar aplica cladirii. 
f) In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 
adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau 
la mansarda,utilizate in alte scopuri decat cel de 
locuinta, in oricare dintre tiţ>_urile de cladiri prevazute la 50% din suma care s-ar aplica cladirii. 50% din suma care s-ar aplica cladirii 



Sate apartinatoare 

R .. .. - · -~ · ~--··---· 
IVd litaf 

TIPUL CLADIRII ValoaiValoare impozabila lei/mp xcoeficienli de corectie 
Cu instalatii de apa canalizare. electricitate Fara una sau mai multe din aceste 

si incalzire instalatii 
zona zona 

A 8 c D A B c 
a) Cladiri cu cadre din beton armat, sau cu pereti exteriori din 
caramida arsa, sau din orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si sau/chimic 1000x1 .05 1000x1 .00 1000x.0.95 1000x0.90 600x1.05 6GOx1.00 800x0.95 
b) Cladiri cu pereti exteriori din lemn , din piatra naturala, din 
caramida nearsa din valatucî. alte materiale nesupuse unui 
tratament termic si/sau chimic 300x1.05 300x1.00 300x0.95 300x0.90 200x1.05 200x1.00 200x0.95 
c) Cladire-anexa cu aceleasi conditii de structura si tratamente ca 
la punctul A 200x1.05 200x1 .00 200x0.95 200x0.90 175x1.05 175x1.00 175x0.95 

d) Cladire-anexa cu aceleasi conditii de structura ca la punctul B 95x1.05 95x1.00 95x0.95 95x0.90 63x1.05 63x1.00 63x0.95 

e)ln cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi 
amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda,utilizate ca 
locuinte,in oricare dintre tipurile de cladiri prevazuta la III. A-D 75% din suma care s-ar aplica cladirii. 75% din suma care s-ar aplica cladirii. 

f) In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi 
amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda,utilizate in alte 
scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazuta la lil. A-0. 50% din suma care s-ar aplica cladirii. 50% din suma care s-ar aplica cladirii 
Nota: 

1. Pentru determinarea suprafetei construite desfasurata, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior. asupra suprafetei 
utile se aplica coeficientul de transformare de 1 ,40. 
2. Valoarea impozabila se reduce în raport cu perioada in care au fost realizate, dupa cum urmeaza : 
a)cu50%- cladiri cu vechime de peste 100 de ani, la data de 01.01 an de referinta; 
b)cu 30%- cladiri cu vechime cuprinsa intre 50 si 100 de ani inclusiv, la data de 01.01 a anului de referinta 
c)cu 10%-cladiri cu vechime cuprinsa intre 30de ani si 50 de ani inclusiv 
3. in cazul in care nu sunt îndeplinite cumulativ conditiile instalatiilor, valorile impozabile se stabilesc netinând seama de existenta acestora . 

4.Pentru determinarea valorilor impozabile pe rang uri de localitati si zone in cadrul acestora se aplicat coeficienti de corectie prevazuti de art.457 din Codul Fi scai 
5.Zonele A, B, C si O din prezenta anexa corespund zonelor A, B, C, si o de incadra re a terenurilor in intravilan 

6.Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de trei niveluri si 8 apartamente, coeficientii de corectie mentionati la pct.4 au fost diminua ti cu O, 1 O. 
?.Satele apartinatoare: Pascoaia, Valea lui Stan, Golotreni, Varatica, Corbu, Proieni, Draganesti si Calinesti sunt localitati de rang V conform Legii nr.351/2001 . 

o 

. 600x0.90 

' 200x0.90 

175x0.90 

83x0.90 

1 

: 



= Pag.l = Anexa nr. 2 

Impozitul şi taxa pe terenuri pentru anulfisca/2019 

1. Impozitul si taxa pe terenul amplasat in intravilan , oricare alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu construcţii 

IMPOZITUL SE MAJOREAZA CU 10°/o FATA DE NIVELURILE PREVAZUTE IN TABEL 

_l ~ - - - J , . tJ~.- --. - -~- ... - .. ... - - ..... - - · - · --·· - - - -- -----J., 
1 Nr Categoria de folosintă RANGUL III -ZONA lei/ ha -BREZOI 
crt A B c D 
1 Teren arabil 28 X 3 = 84 21 X 3 = 63 19 X 3=57 15x 3 = 45 

2 Păşune 21 X 3 = 63 19 X 3 = 57 15 X 3=45 13x3=39 

3 Fâneata 21 X 3 = 63 19 X 3 = 57 15x3=45 13x3=39 
4 Vie 46 X 3 = 138 35 X 3 = 105 28x3=84 19x3=57 1 
5 Li vada 53 X 3 = 159 

1 46 X 3 = 138 35x3=105 28x3=84 i 

' 
6 Pădure ŞI alt teren cu 28 X 3 = 84 2lx3=63 19x3=57 15x3=45 : 

vegetaţie forestieră 
7 Terenuri cu ape 15 X 3 = 45 13 X 3 = 39 8x3=24 o 
8 Drumuri şi căi ferate o o o o 
9 Terenuri neproductive o o o o 

--



= Pag. 2 = 

A. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan , oricare alta categorie de folosinta decat cea de terenuri 
cu construcţii 

IMPOZITUL SE MAJOREAZA CU 10°/o FATA DE NIVELURILE PREV AZUTE IN TABEL 

' ~~ ' 
N Categoria de folosintă RANGUL V -ZONA lei/ha- SATA APARTINATOARE 
t• A B c D 
cr 
t 

1 Arabil 28 X X X 

2 Păşune 21 X X X 

3 Fânete 21 X X X 

4 Cu vie 46 X X X 

5 Livezi 53 X X X ' 

6 Păduri şi alte terenuri cu 28 X X X 

vegetaţie forestieră 

7 Terenuri cu ape 15 X X X 

8 Drumuri şi căi ferate X X X X 

9 Terenuri neproductive X X X X 



= Pag. 3= 
B. Impozitul pe terenul amplate in extravilan 

IMPOZITUL SE MAJOREAZA CU 10°/o FATA DE NIVELURILE PREV AZUTE IN TABEL 

{COI.AjUj\....jlJ} = preveoen Ieeaie x coetictentn prevazun aun. ( :l) an. 40:l 

Nr Categoria de folosintă RANGUL III -ZONA lei/ha -BREZOI 
crt A B c D 
1. Terenuri cu constructii 31x2.30 = 31 x2.20=68.20 31x2.10=65. 10 31 x2.0=62.00 

71.30 
2. Arabil 50x2.30 = 50x2.20= 50x2. 1 O= 105 50,00x2,00= 100,00 

115.00 110.00 
.., 

Păşune 28x2.30 = 28x2.20= 28x2.1 0=58.8 28,00x2.00=56,00 .}. 

64.40 61,60 
4. Fâneţe 28x2.30 = 28x2.20= 28x2.1 0=58.80 28x2.00=56.00 l 64.40 61,60 

5. Vie nobila de rod, alta decat 55x2.30 = 55x2.20=12l.O 55x2.1 = 115.5 55x2.00= Il O 1 

cea prevazuta la nr.crl.5.l 126.50 
1 

i 
! 

5.1. Vie pana la intrarea pe rod X X X X 1 

6 Livada clasica pe rod, alta 56x2.30 = 56x2.20= 56x2.10= 117.6 56x2.00= 1 12,00 

decat cea prevazuta la 128.80 123.20 

nr.crt.6.1 

6.1. Livada pana la intrarea pe rod X X X X 

7. Padure sau alt teren cu 16x2.30 = 16x2.20=35.20 16x2.1 0=33.60 16x2,00=32 

vegetatie forestiera cu 36.80 

exceptia celui prevazut la 
nr.crt. 7 .1. 

7.1. Padure in vrsta de pana la 20 X X X 

de ani si padure cu rol de X 

protectie 
~ Terenuri cu apa, altu l decat 6x2.30= 6x2.20= 13.20 6x2. 1 O= 12.60 6x2,00= 12.00 

ce l cu amenajari piscicole 13.80 

isT.l Terenuri cu amenajari 34x2.30 = 34x2.20= 34x2.1 0=7 1.40 34x2,00=68.00 
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4. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in extravilan. Lei/ha 

IMPOZITUL SE MAJOREAZA CU 10°/o FATA DE NIVELURILE PREVAZUTE IN TABEL 

~ ----, - ~ --- ~ - --_n---- --- - - - - - - -· ,. ______ ,.\.._", __ ._ .... ..,.._ --- --- - -
Nr Categoria de folosintă RANGUL V - ZONA lei/ba-SA TE APRTINATOARE 
crt A B c D 
1. Terenuri cu constructii 31xi.05 X X X 

=32.55 
2. Arabil 50x i .05 X X X 

=52.50 
3. Păşune 28x 1.05=29.40 X X X 

4. Fâneţe 28x 1.05=29.40 X X X 

5. Vie nobila de rod, alta decat 55x 1.05=57. 75 X X X 

cea prevazuta la nr.crt.S.I 
5.1. Vie pana la intrarea pe rod X X X X 

6 Livada clasica pe rod, alta 56x 1.05=58.80 X X X 

decat cea prevazuta la 
nr.crt.6.1 

6.1. Livada pana la intrarea pe rod X X X X 

7. Padure sau alt teren cu l6x 1.05= 16.80 X X X 

vegetatie fo restiera cu 
exceptia celui prevazut la 
nr.c1t. 7 .1. 

7.1. Padure in vrsta de pana la 20 X X X X 

de ani si padure cu rol de 
protectie 

8. Terenuri cu apa, altul decat 6x 1.05 - 6.30 X X X 

cel cu amenajari piscicole 
8.1. Terenuri cu amenajari 34x 1.05- 35.70 X X X 

piscicole 
9. Drumuri si cai fe rate X X X X 

10. Teren neproductiv X X X X 
--------- ------
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ANEXA 3 

IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRASPORT 
APLICABILE IN ANUL FISCAL 2019 

Art. 470, Cod Fiscal. 

A. I. Vehicule al caror impozit se stabileste pentru fiecare grupa de 200 cmc sau 
fractiune din aceasta 

= lei= 
1.1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea 

cilindrica de pana la 1600 cmc,inclusiv ; 8 
1.2 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de 
peste 1600 cmc 9 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindri ca intre 1601 cmc si 2000 cmc 
inclusiv; 18 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc 72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc 144 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica mai mare de 3001 cmc 290 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 

7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 
tone inclusiv 30 

8. Tractoare inmatriculate 18 

A. II. Vehicule INREGISTRA TE cu capacitate cilindri ca 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica< 4.800 cmc 
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica> 4.800 cmc 

2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 

lei/200 cmc 
4.00; 
6.00; 

150.00 lei/an. 

B. (l)In cazul unui autovehicul de transpoti de marfa cum masa totala autorizata 
egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egala cu 
suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator: 



! Numărul a xelor 
l şi greut a t ea bruta incarcata maxi 

ma admisa 

1 I . 1 Vehicule cu două axe 

11 . Masa nu mai puţin de 12 
l tone , dar nu mai mult de 
113 tone 

12 . Ma sa nu mai puţin de 13 
!tone, dar nu mai mult de 
j l4 tone 

13 . Mas a nu mai puţin de 14 
jtone, dar nu mai mult de 
j15 tone 

14 . Masa nu mai puţin de 15 
jtone , la 18 tone si peste 

jii . !Ve hicul e cu 3 axe 

jl . Masa nu mai puţin de 15 
l tone , dar nu mai mult de 
j17 tone 

12 . Masa nu mai puţin de 17 
jtone , dar nu mai mult de 
119 t one 

13 . Masa nu mai puţin de 19 
jtone , dar nu mai mult de 
121 de tone 

j4 . Masa nu mai puţin de 21 
lde tone , dar nu mai mult de 
j23 de tone 

15 . Masa nu mai puţin de 23 
jde tone , dar nu mai mul t d e 
j25 de t one 

j 6 . Ma sa nu mai puţin de 25 de 
j tone la 26 tone si peste 

Impozitul 

in lei/an) 

!Vehicule !Vehi cule 1 
i eu sistem leu alt 1 
jde suspen- js i stem de ! 
lsie !s uspens i e ! 
l pneumatică l 1 
1 sau 1 1 
!echivalent ! 1 
! recunoscut i 1 

142 

395 

1 

1 

OI 142 

395 

555 

5~~ 1 12~7 1 

1421 

248 1 

509 1 

1 
1 

661 1 

1019 1 

10191 

2481 

509 

661 

1019 

1583 1 

1583 



!III . !Vehicul e cu 4 axe 

IL Masa nu mai puţin de 23 de 1 
! tone , dar nu mai mult de 1 
125 de tone 661 670 1 

12 . Masa nu mai puţin de 25 de 1 
! tone , dar nu mai mult de 1 
127 de tone 670 1046 

13 . Masa nu mai puţin de 27 de 1 
! tone , dar nu ma i mul t 1 
!de 29 de tone 1046 1661 1 

14 . Masa nu mai puţin de 29 de 1 
! tone , dar nu mai mult 1 
lde 31 de tone 1661 24 64 1 

15 . Masa nu mai puţin de 31 de 1 
! tone , la 32 tone si peste 11 

1 1661 1 24 64 1 

(2) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat 
sau tren rutier, de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala 
sau mai mare de 12 tone impozitul pe mijloace de transport este egal cu 
suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator: 

! Numărul axelor 

l şi masa totală maximă autorizată 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 I . 1 Vehicule cu 2+ 1 axe 

11 . Masa nu mai puţin de 12 
! tone , dar nu mai mult de 
114 tone 

12 . Masa nu mai puţin de 14 
! tone , dar nu ma i mult de 
116 tone 

13. Masa nu mai puţin de 16 
! tone , dar nu mai mult de 
118 t one 

!Impozitul 
- î n lei/an 

!Vehicule !Vehicule 1 
leu sistem leu alt 1 
lde suspen-lsistem del 
lsie !suspensie ! 
l pneumatică l 1 

!sau un 1 1 
!echivalent ! 1 

!recunoscut i 1 

1 
1 

OI 

1 

1 

OI 

1 
1 

OI 

1 
1 

OI 

1 
OI 

1 
1 

64 1 





j rv . JVehi cule cu 3+2 axe 

IL Masa nu mai puţin de 36 de 1 
Jtone , dar nu mai mult 1 
Jde 38 de tone 1500 2083J 

12. Masa nu mai puţin de 38 de 1 
Jtone, dar nu ma i mult 1 
Jde 40 de tone 2083 2881 1 

IJ . Masa nu mai puţin de 40 de 
Jtone , dar nu ma i mult 
lde 44 de tone si peste 

2881 4262 1 

Jv. ~ Vehicule cu 3+3 axe 1 1 
1 1 1 
1 Jl. Masa nu ma i puţin de 36 de 1 1 
1 l tone , dar nu mai mult 1 1 
1 lde 38 de tone 853 1032 

12 . Masa nu mai puţin de 38 de 1 1 
l tone , dar nu mai mult 1 1 
Jde 40 de tone 1032 1542 1 

J3 . Masa nu mai puţin de 40 de 
ltone , dar nu mai mult 
Jde 44 de t one si peste 

1542 2454 

c Remorci, semiremorci sau mlote 

Nivelurile aplicabile In 

Masa totala maxima autorizata anul fiscal 2017 
Impozitul in lei 

a. Pana la 1 tona inclusiv 9 
b.Peste 1 tona 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 
D. Mijloace de transport pe apa 

1. Luntre, barci cu motor, folosite pentru pescuit si uz personal 21 
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 56 
3. Barci cu motor 210 
4. Nave de sport si agrement 1119 
5. Scutere de apa 210 
6. Remorchere si impingatoare X 

a) pana la 500 CP inclusiv 559 
b )peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv 909 
c )peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv 1398 
d) peste 4000 CP 2237 



7. Vapoare- pentru fiecare 1000 tdw sau frctiune din aesta 182 
8.Ceamuri, slepuri si barje fluviale X 
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 tone, inclusiv 182 
b) cu capacitatea de incarcare peste la 1500 tone si pana la 3000 tone, 280 
inclusiv 
a) cu capacitatea de incarcare pana la 3 000 tone 490 

INTOCMIT ' CONSILIER ION CONSTA 
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Anexa nr. 4 

I.TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, 
A VIZELOR SI A AUTORIZAŢIILOR APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2019 

Art. 473; 474; 475 Cod fiscal 

FELUL/ DENUMIREA TAXEI 

1. Taxa pentru-· eliberarea certificatului de urbanism in 
mediul urban; 
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism: 

a) pana la 150mp, inclusiv; 
b) intre 151-250, inclusiv; 
c) intre 251-500, inclusiv; 
d) intre 501-750, inclusiv; 
e) intre 751-1000, inclusiv; 
f) peste 1 OOOmp; 

Pentru zona rurala taxa este egala cu 50% corespunzator 
taxei stabilite la literele a)- f). 
Pentru prelungirea unui certificat de urbanism taxa este 30% 
corespunzatoare taxei stabilite la lit. a)-f) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 
excavan; 
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de costruire 
pentru o cladire rezidentiala sau anexa este egala cu 
0.5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii. 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru 

alte constructii este de 1 o/o din valoarea autorizata a 
lucrarilor. 
Taxa pentru prelungirea autorizatiei de construire este de 
30% din taxa pentru eliberarea 
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile 

de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, 
canalizare, gaze,energie electrica, telefonie si televiziune 
prin cablu; 

TAXA 

leilmp 
fieca- re 
depa-
1000mp 

=lei= 
6,00 
7,00 

9,00 
12.00 
14,00 
14,00 
+0,01 

pentru 
mp ce 

seste 

8.00 
Leilmp 

13,00 
lei pt. 
fieca -
re 
racord 
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Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre 
comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre 
primari sau de structurile de specialitate din cadrul 
consiliului judetean; 
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura 
sradala si adresa; 
~~~~~~~~~~~~~~~~-~~--~~----~-~-------------
---------~---------------~-----------------

=====~===================================== 
--------------------------------------------------------------------------------------
===================================~====== 

Taxa pentru eliberarea uner autorizati pentru 
desfasurarea uner activitati economice: 

- in mediul rural; 
- rn mediul urban; 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei sanitare de 
functionare; 
Taxa pentru eliberarea de cop11 heliografice de pe 

planuri cadastrale sau de pe alte aseemnea planuri, 
detinute de consililiile locale; 

Taxa pentru eliberarea certificatului de producator; 

Taxa eliberare/viza anuala acord functionare 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica -baruri cod CAEN 5630; 
restaurante cod CAEN 561 O CAEN 932. 

81ei/mp dar 
numai putin 
de 150 lei 

II.TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA 
ŞI PUBLICITATE -2019 

Art. 478 CF. 

15,00 
9,00 

15,00 
80,00 

20.00 

32,00 
lei 1 mp 
fractiun 
e 

80,00 
35,00 

1. Taxa pentru serviciile de reclama si publicitatese stableste la 2% aplcata 
la valoarea contractuala . 
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2. 

FELUL NIVELUL 
TAXEI TAXEI 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă si 
publicitate: 
a) In cazul unui afis~ s~uat in locul unde 321ei/mp sau 
persoana autorizata deruleaza o activitate fractiune 
economica: demp; 
b)ln cazul oricarui alt panou, afisaj sau 231ei/mp sau 
structura de afisaj pentru reclama SI fractiune de 
publicitate: mp. 

III. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la 
suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 

Cota de impozit se determină după cum urmează : 

a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, 
operă , operetă, concert filarmon ic sau a ltă manifestare muzicală, prezentarea 
unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă 
internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%; 

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), 
cota de impozit este egală cu 5% . 

Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau abonamentelor 
nu cuprinde sumele p l ătite de organizatorul spectacolului în scopuri 
caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării 
biletelor de intrare sau a abonamentelor. 

intocmit, 
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Anexa nr. 6 
Taxe speciale si alte taxe locale -anul fiscal2019 

In scopul finantarii serviciilor speciale in temeiul prevederilor art.484 de Legea 
nr.227 /2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, a Legii nr.215/2001, pivind administratia 
publica locala, in speta art.36, alin (2), lit."b", alin.4, lit."c" si art.45, propunem 
Consiliului Local Brezoi anul 2016 urmatoarele taxe si tarife : 

I. In temeiul art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice 
locale: 

a) taxa constatare pagube agricole 16 lei 
b) taxa constantari diverse cu participare de legate Il lei 
c) taxa oficiere casatorii la sediul primariei, in zilele nelucratoare, 

precum si in afara programului de lucru 100 lei 
d) taxa oficiere casatorii in afara sediului primariei 200 lei 
e) taxa evenimente familiale sau in grup organizate la casa de 
cultura sau in camine culturale: 

- onomastice 
-botez 

35 lei 
55 lei 

-nunta 110 lei 
f) taxa auto libera trecere a autovehiculelor riveranilor pe un drum 
public cu "acces interzis'' 100 lei/luna 
g) taxa pentru utilizarea Salii de sport 70 lei/ora 
h) taxa rectificare la cerere, pe cale administrative, a unui act 

de stare civila 20 lei 
i) taxa eleberare acte din arhiva in regim de urgenta, in ziua 

depunerii cererii 20 lei 
j) taxa eliberare le cererea persoanelor fizice, a dovazilor privind 
inregistrarea unui act de stare civila, potrivit modelului prevazut in 
anexa nr. 9 la HG nr. 64/2011 20 lei 

k) taxa inchiriere microbus 2 lei/km 
l) taxa eliberare adeverinte, certificate (altele decat cele prevazute 

de legi speciala) si ce1iificate fiscale in regim de urgenta, in ziua 
depunerii cererii 20 lei 

m) taxa intocmiren documentatie pentru emiterea ordin prefect 
in baza art.27, alin.2 din Legea nr. 18/1991, republicata 100 lei 

n) taxa eliberare, la cerere, a actelor de identitate si aplicarea 
vizelor de flotant 4 lei 

o) taxa copii xerox 1 leu/pagina 
p) taxa speciala destinata finantarii Serviciului Public pentru 

Situatii de Urgenta si a activitatii de Protectie civila 120 lei/an 
In doua rate egale 
31.03 si 30.09 



r) taxa eliberare autorizatie pentru transportator persoane 
in regim"taxi"-Legea nr. 38/2003, reactualizata 

s) taxa eliberare autorizatie/viza anuala pentru auto vehiculele 
cu destinatia transport persoane in regim de "taxi" 

II. In temeiul art. 486 din Codul Fiscal : 

a) taxa locuri publice comert stradal ocazional 
Rang V ( sate ) 

b) taxa locuri publice comert stradal -oras 
-rang III zona A (oras) 
- rang III zona B (oras ) 
- rang III zona C (oras ) 
- rang III zona D (oras ) 

c) taxa folosire locuri publice de desfacere- piete 
d) taxa anuala pentru mijloace lente: 

-vehicule cu tractiune animala 
- autopropulsate ( autoexcavator, 

autogreder, buldozer pe pneuri , incarcator cu cupa pe pneuri, 
macarale pe pneuri,orice alte vehicule destinate circulatiei pe 
publice care nu se supun imatricularii) 

e) taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale 
administrative 

100 lei 

50 lei 

0,5 leilmp/zi 

1 ,O leilmp/zi 
1 ,O lei/mp/zi 
1 ,O lei/mp/zi 
0,5 lei/mp/zi 

4,0 lei/mp/zi 

10.0 lei 

40,0 lei 

500 lei 


