
TAXE PERSOANE FIZICE 
 

 Impozit pe teren 
 
Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie de 
impunere  în termen de 30 de zile, inclusiv,de la data dobândirii acestuia. Declaraţia 
trebuie însoţită de următoarele acte: 

1. actul de dobândire a proprietăţii terenului în original şi copie; 

2. planuri/schiţe cadastrale în original şi copie. 

Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosinţă, persoana fizică are 
obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia în termen de 
30 de zile, inclusiv, de la  data modificării categoriei de folosinţă. 
 
Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care 
înstrăinează teren. 
 
Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăreia dintre 
următoarele situaţii: 

1. intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului; 

2. se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat; 

3. intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natura să conducă la modificarea 

impozitului pe teren. 

Obligativitatea depunerii declaraţiilor de impunere, revine şi contribuabililor care se 
încadrează într-una din categoriile de facilităţi şi scutiri de la plata impozitului datorat. 
 
În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declaraţia fiscală se 
consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare 
termenului de depunere. 
 
Impozitul pe teren se plăteşte anual, în 2 rate egale, respectiv: 

1. rata I, până la data de 31 martie inclusiv; 

2. rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv; 

În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte 
până în ziua lucrătoare imediat următoare.  
 
Neplata în termenele scadente atrage plata majorărilor  de întârziere, stabilite prin 
hotărâri ale guvernului. 
 
Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către persoanele fizice, 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 aceleiaşi 
unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat. 
 
Bonificaţie 
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren către bugetul local până la data de 31 
martie 2014, pentru persoanele fizice se acordă o bonificaţie de 10%. 
 
Sancţiuni 
Constituie contravenţii următoarele fapte: 
a)Depunerea  peste termen a declaratiilor de impunere in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza cu 

amenda de 100 lei – anul 2014 



 b)Nedepunerea declaratiilor de impunere in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza cu amenda  de  

300  lei – anul 2014. 

c)Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza cu 

amenda  de 500 lei – anul 2014. 

d)Nedepunerea declaratiilor de impunere in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza cu amenda  de 

1500 lei – anul 2014. 

Refuzul de a furniza informatii cu privire la situatia patrimoniala a contribuabilului 
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda potrivit Codului de Procedura 
Fiscala. 
 
Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 
posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul 
amenzii stabilite. 

 Impozit pe cladiri 

Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de 
a depune o declaraţie fiscală în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării 
sau construirii. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte: 

o în cazul dobândirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:  

• actul de dobândire a proprietăţii clădirii;  

• planuri/schite cadastrale. 

o în cazul construirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie: 

� autorizaţie de construcţie; 

� procesul verbal de recepţie finală; 

� Declaratie  de regularizare taxei autorizatie constructie emisă de Primăria 

Comunei Sirna; 

� memoriu justificativ; 

� planuri/schiţe cadastrale. 

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. Declaraţia trebuie însoţită de 
următoarele acte: 

o în cazul extinderii/îmbunătăţirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie: 

� autorizaţia de construire; 

� procesul verbal de finalizare a lucrărilor; 

� memoriu justificativ; 

� planuri cadastrale. 

� Declaratia de regularizare a taxei pentru obtinerea autorizatiei 

                  de constructie. 

o în cazul demolării/distrugerii unei clădiri vor prezenta în original şi copie: 

� autorizaţia de demolare; 



� procesul verbal de demolare. 

(1) În cazul persoanelor fizice pentru clădirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, 
denumită în continuare Legea nr. 50/1991, data dobândirii clădirii se consideră după 
cum urmează: 

• 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; 

• 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; 

• 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 de care se 

stabileşte impozitul pe clădiri. 

(2) Prin grija structurilor de specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, 
amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din aparatul 
propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, denumite în continuare structuri de 
specialitate, se întocmesc procesele-verbale menţionate la alin. (1) 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. 
 
Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi 
efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are 
stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite 
bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al 
celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente 
până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea 
achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de 
compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin 
care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de 
drept. 
 
Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de 
proprietate ,dreptului de folosinta  sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele 
situaţii: 

• intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului; 

• se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe clădiri datorat; 

• intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natura să conducă la modificarea 

impozitului pe clădiri. 

• intervin schimbări privind numele şi prenumele. 

Obligativitatea depunerii declaraţiilor fiscale, revine şi contribuabililor care se 
încadrează într-una din categoriile de facilităţi şi scutiri de la plată impozitului datorat. 
 
Declaraţia specială pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor 
fizice deţinătoare a mai multor clădiri se depune separat pentru fiecare clădire la 
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale din 
unităţile administrativ-teritoriale atât la adresa de domiciliu cât şi cele în a căror rază 
sunt situate clădirile respective. 



 
În cazul contribuabililor care dobândesc clădiri ce se supun impozitului majorat 
declaraţia de impunere se depune în termen de 30 de zile de la data dobândirii 
acestora. 
 
Pentru veridicitatea datelor înscrise în declaraţiile de impunere întreaga răspundere 
juridică o poartă contribuabilul atât în cazul în care este semnatar al declaraţiei 
respective, cât şi în cazul în care semnatar al declaraţiei este o persoană mandatată în 
acest sens de contribuabil. 
 
Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în 2 rate egale, respectiv: 

• rata I, până la data de 31 martie inclusiv; 

• rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv; 

În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte 
până în ziua lucrătoare imediat următoare.  
 
Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către persoanele fizice, 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 clădiri amplasate pe raza aceleiaşi 
unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 
 
Contribuabilii persoane fizice sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale chiar dacă 
aceştia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe clădiri, ori pentru 
clădirile respective nu se datorează impozit pe clădiri. 
 
Bonificaţie 
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe cladiri către bugetul local până la data de 31 
martie 2014, se acordă o bonificaţie de 10%. 
  
Sancţiuni 
Constituie contravenţii următoarele fapte: 

a)Depunerea  peste termen a declaratiilor de impunere in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza 

cu amenda de 100 lei – anul 2014. 

b)Nedepunerea declaratiilor de impunere in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza cu amenda  de  

300  lei – anul 2014. 

c)Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza 

cu amenda  de 500 lei – anul 2014. 

d)Nedepunerea declaratiilor de impunere in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza cu amenda  

de 1500 lei – anul 2014. 

 
Refuzul de a furniza informatii cu privire la situatia patrimoniala a contribuabilului, 
constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor Codului de Procedura 
Fiscala. 
 
Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 
posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 



procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul 
amenzii stabilit. 
 

IMPOZIT  MIJLOACE  TRANSPORT  

Orice persoană fizica ce a dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra unui mijloc 
de transport are obligatia sa depuna declaratia fiscala la compartimentul de specialitate 
al autoritatilor administratiei publice locale in a carui raza de competenta isi are 
domiciliul fiscal, indiferent de durata detinerii mijlocului de transport respectiv, chiar si 
in cazul in care, in aceeasi zi, imediat dupa dobandire, are loc instrainarea acestui 
obiect impozabil, prin depunerea unei declaratii fiscale, insotita de următoarele acte: 

• în cazul dobândirii unui mijloc de transport se vor anexa: 

• certificatul de inmatriculare a mijlocului de transport, copie conform cu originalul;  

• fişa de înmatriculare a mijlocului de transport, original si copie; 

• cartea de identitate a mijlocului de transport, in copie conform cu originalul; 

• factura / contractul  de vanzare cumparare/ sau orice act sub semnatura privata   prin care a fost 

dobândit mijlocul de transport  copie conform cu originalul; 

• certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal , în vederea întocmirii actului de transfer al 

dreptului de proprietate;  

Persoanele fizice au obligaţia să depună declaraţii fiscale, chiar dacă, potrivit 
prevederilor prezentei hotărâri, pentru acestea nu datorează impozitul pe mijloacele de 
transport sau sunt scutite de la plata acestui impozit. 
 
Orice persoana care dobandeste un mijloc de transport in statele membre ale Uniunii 
Europene,  are obligatia de a depune o declaratie fiscala  cu privire la mijlocul de 
transport, dobandit  la compartimentul de specialitate al unitatii administratiei publice 
locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul, potrivit actului de identitate , in 
termen de 30 zile inclusiv de la modificarea survenita , cu urmatoarele acte: 
 
a)actul de proprietate a mijlocului de transport ,in copie  conform cu originalul; 
 
b)traducerea actului de proprietate , in original; 
 
c)certificatul de inmatriculare a mijlocului de transport/cartea de identitate a mijlocului 
de transport, copie conform cu originalul; 
 
Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, 
nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de 
transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor 
fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde 
este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de 
întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor 
bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de 
specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează 
mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. 
 
Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport trebuie să 
fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror 
rază teritorială se află înregistrat fiscal mijlocul de transport. Prin certificatul de atestare 
fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de 
întâi a lunii următoare înstrăinării. În certificatul de atestare fiscală nu se cuprind 



creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în 
litigiu creanţe în cuantum de... lei. 
 
Înstrăinarea mijloacelor de transport fără respectarea prevederilor de mai sus conduce 
la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de 
orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii 
actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor 
teritoriale ale Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor în vederea 
rectificării situaţiei fiscale şi evidenţei privind înmatriculările auto.  
 
Impozitul /taxa pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv: 

• rata I, până la data de 31 martie inclusiv; 

• rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv. 

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. 
 
În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 
decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii care solicită 
înmatricularea temporară a mijloacelor de transport au obligaţia să achite integral 
impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel: 

• în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual; 

• în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 

decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de 

întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea. 

          
Impozitul/taxa anual(a) 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/taxa  este datorat bugetului local al 
aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe 
mijlocul de transport cumulat al acestora. 
 
Bonificaţie 
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport către bugetul local 
până la data de 31 martie 2014, pentru persoanele fizice se acordă o bonificaţie de 10 
%. 
 
Sancţiuni 
Constituie contravenţii următoarele fapte: 

a)Depunerea  peste termen a declaratiilor de impunere in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza 

cu amenda de 100 lei – anul 2014 

b)Nedepunerea declaratiilor de impunere in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza cu amenda  de  

300  lei – anul 2014. 

c)Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza 

cu amenda  de 500 lei – anul 2014. 

d)Nedepunerea declaratiilor de impunere in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza cu amenda  

de 1500 lei – anul 2014. 



TAXA VEHICULE  LENTE 

Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice la data de 1 ianuarie, 
taxa anuala este de 36 lei/an – anul 2014.  
 
Constituie contravenţii următoarele fapte: 

 

a)Depunerea  peste termen a declaratiilor de impunere in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza 

cu amenda de 100 lei – anul 2014 

 

b)Nedepunerea declaratiilor de impunere in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza cu amenda  de  

300  lei – anul 2014. 

 

c)Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza 

cu amenda  de 500 lei – anul 2014. 

 

d)Nedepunerea declaratiilor de impunere in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza cu amenda  

de 1500 lei – anul 2014. 

TAXA RECLAMA SI PUBLICITATE 

A. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 
(1)- Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in baza unui contract 
sau a uni altfel de intelegere incheiata cu o alta persoana, datoreaza plata taxei prevazute in 
prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de 
informare in masa sau audiovizuale. 
(2)- Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% la 
valoarea serviciilor de reclama si publicitate. 
 
B. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate 
(1)Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura  de afisaj pentru reclama si 
publicitate intr-un loc public situate pe raza comunei Sirna, datoreaza plata taxei anuale 
prevazute in prezentul articol, catre bugetul local. 
(2)Valoarea taxei se calculeaza anual, prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii 
de metru patrat a suprafetei afisajului, cu suma stabilita de Consiliul local conform tabelului 
urmator: 
 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate lei/mp sau fractiune de mp 

    anul 2014 

a) in cazul unui afisaj situate in locul in care persoana deruleaza o activitate economica 32 lei/mp 



b)in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate. 23 lei/mp 

 

(3)Persoanele care datoreaza taxa pentru  afisaj in scop de reclama si publicitate sunt obligate sa depuna 

o declaratie anuala la Compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Sirna. 

Art.17 Impozitul pe spectacole. 

(1)Calculul impozitului- Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit prevazuta 

de Codul fiscal, la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor ( 2%, respectiv 

5%). 

(2)In cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc intr-o videoteca sau 

discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei conform valorilor prevazute 

in prezentul articol. 

(3)Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica sau de activitate 

distractiva, prin inmultirea numarului de metri patrati ai suprafetei incintei videotecii sau discotecii, su 

suma stabilita in tabelul urmator: 

 

Manifestarea artistica sau activitatea distractiva Lei/mp pentru anul 2014 

a) in cazul videotecilor 2 lei/mp 

b) in cazul discotecilor 3 lei/mp 

 

Sancţiuni  
Constituie contravenţii următoarele fapte: 

1. depunerea peste termen a Declaraţiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afişaj în scop de 

reclamă şi publicitate sau a Declaraţiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile 

de reclamă şi publicitate, şi se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei; 

2. nedepunerea Declaraţiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate sau a Declaraţiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă 

şi publicitate, şi se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 600 lei;  

3. refuzul contribuabilului sau a altei persoane imputernicită de acesta  de a furniza organului fiscal 

informatţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.  
4. Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, 

dupa caz, a abonamentelor si biletelor de intrare  la spectacole in cazul persoanelor fizice se 

sanctioneaza cu amenda  de 325 lei - anul 2014. 

5.  Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si dupa caz, a 

abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole in cazul persoanelor persoanelor juridice se 

sanctioneaza cu amenda de 1300 lei –anul 2014. 

Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 



încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia a jumătate din 
minimul amenzii. 
 
 
FACILITATI FISCALE 

o IMPOZITUL PE CLADIRI 

Impozitul pe clădiri nu se aplică pentru: 
 
A. veteranii de război; 
 
B. persoanele fizice 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, precum şi 
în alte legi. 
 
Persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de 
la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive 
etnice, după cum urmează: 

• a fost deportată în ghetouri şi lagare de concentrare din străinătate; 

• a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagare de concentrare; 

• a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu; 

• a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată; 

• a fost supravieţuitoare a trenului morţii; 

• este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a 

recăsătorit; 

Persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice: 
• a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă 

sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice; 

• a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru 

cercetări de către organele de represiune; 

• a fost internată în spitale de psihiatrie; 

• a avut stabilit domiciliu obligatoriu; 

• a fost strămutată într-o altă localitate; 

Soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul 
detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate 
sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit; 
 
Soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după 
întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a 
recăsătorit; 
 
Soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din 
motive de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în 
spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă 
poate face dovada că a convieţuit cu victimă până la decesul acesteia; 
 
Persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944; 
 
Persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 
august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în 
captivitate după încheierea armistiţiului. 



 
Persoanele care au calitatea de luptători în rezistenţa anticomunistă conform O.U.G. 
214/1999. 
 
C. persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.b) şi art. 4 alin. (1) din Legea 
recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989 nr.341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004. 
 
D. văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. 
 
E. persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I  
invaliditate . 
 
În cazul unei clădiri deţinute în comun de o persoană fizică prevăzută la A, B, C, D sau 
E scutirea se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi. 
 
Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de 
persoanele fizice prevăzute la A, B, C, D sau E. 
 
Scutirea de la plata impozitului prevăzută la A, B, C, D sau E se aplică începând cu 
prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în 
vederea scutirii. 
 
Persoanele fizice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe 
care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind 
reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei 
termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul 
pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea 
termică, precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările 
de reabilitare termică. 
 
Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice dacă : 

• clădirea este o locuintă nou realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, pentru 

contribuabilii persoane fizice, titulari ai contractelor de construire a unei locuinţe cu credit sau ai 

contractelor de vânzare – cumpărare cu plata în rate a locuinţelor noi care se realizează în condiţiile 

art. 7-9 din legea menţionată mai sus, scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă pe timp 

de 10 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost dobândită locuinţa respectivă. 

• clădirea este realizată pe bază de credite, în condiţiile O.G. nr. 19/1994 privind stimularea 

investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare, scutirea acordându-se pe o 

perioada de 10 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost dobândită locuinţa 

respectivă. 

Scutirile de impozit pentru clădirile menţionate la literele a şi b se aplică pentru o 
clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, 
scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.  

• 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. 

• 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; 



Scutirea de impozit prevăzută la pct. d)  se aplică pe durata pentru care proprietarul 
este obligat să menţină afectaţiunea de interes public. 
 
Pentru a beneficia de aceste scutiri, persoanele în cauză vor prezenta o cerere 
împreună cu originalul şi copia actelor care le atestă această calitate, respectiv 
contractul de construire a unei locuinţe cu credit, contractul de vânzare – cumpărare cu 
plata în rate a locuinţei, contractul de dobândire a locuinţei, după caz, şi procesul – 
verbal de predare – primire/preluare a locuinţei în cauză, numai pentru o clădire. 
Aceste scutiri se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care 
prezintă cererea şi documentele conexe acesteia, numai până la expirarea perioadei de 
10 ani de la data dobândirii locuinţei. 

• 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;  

• 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;  

• clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de 

moştenitori legali sau testamentari;  

În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le 
atestă această calitate, respectiv: 

o legitimaţie pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război 

care nu s-au recăsătorit; 

o hotărâre pentru beneficiari ai Decretului – lege 118/1990 şi ai Legii 189/2000; 

o brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii 341/2004; 

o adeverinţă şi certificat de încadrare în grad de handicap eliberate de Direcţia generală de 

asistenţă socială şi protecţia copilului din cadrul Consiliului Judeţean Prahova; 

o copie după cartea sau buletinul de identitate; 

o copie după actul de proprietate. 

În situaţia în care beneficiarii acestor categorii de scutiri, nu sunt proprietari la adresa 
de domiciliu, atunci scutirea se aplică la primul imobil în ordinea dobândirii acestuia. 
 

o IMPOZITUL/TAXA PE TEREN 

Impozitul şi taxa  pe teren nu se aplică pentru: 
 
A. veteranii de război; 
 
B. persoanele fizice 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, precum şi 
în alte legi . 
 
Persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de 
la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive 
etnice, după cum urmează: 

• a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate; 

• a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare; 

• a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu; 

• a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată; 

• a fost supravieţuitoare a trenului morţii; 



• este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a 

recăsătorit; 

Persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice: 
• a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă 

sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice; 

• a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru 

cercetări de către organele de represiune; 

• a fost internată în spitale de psihiatrie; 

• a avut stabilit domiciliu obligatoriu; 

• a fost strămutată într-o altă localitate; 

Soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul 
detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate 
sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit; 
 
Soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după 
întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a 
recăsătorit; 
 
Soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din 
motive de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în 
spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă 
poate face dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia; 
 
Persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944; 
 
Persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 
august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în 
captivitate după încheierea armistiţiului. 
 
Persoanele care au calitatea de luptători în rezistenţa anticomunistă conform O.U.G. 
214/1999. 
 
C. persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.b) şi art. 4 alin. (1) din Legea 
recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989 nr.341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004. 
 
D. văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. 
 
E. persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în  gradul I de 
invaliditate. 
 
În cazul unui teren deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la  A, B, C, D sau E 
scutirea se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi. 
 
Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de 
persoanele fizice prevăzute la literele B, C, E. 
 
Persoanele prevăzute la literele A şi D beneficiază pe lângă scutirea de la plata 
impozitelor şi taxelor locale şi de scutire de la plata impozitului corespunzător 
terenurilor arabile, fâneţe şi păduri în suprafaţă de până la 5 ha. 
 



Scutirea de la plata impozitului pentru persoanele fizice prevăzute la  A, B, C, D sau E 
se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune 
documentele justificative în vederea scutirii. 
 
În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le 
atestă această calitate, respectiv: 

• legitimaţie pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu 

s-au recăsătorit; 

• hotărâre pentru beneficiari ai Decretului-Lege 118/1990 şi ai Legii 189/2000; 

• brevet sau certificat pentru beneficiarii legii 341/2004; 

• adeverinţă şi certificat de încadrare în grad de handicap eliberate de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului Judeţean Prahova; 

• copie după cartea sau buletinul de identitate; 

• copie după actul de proprietate. 

Impozitul pe teren nu se datorează pentru: 
• terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire ; 

• terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care 

proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public; 

• terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public ; 

• orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează 

ameliorarea acestuia; 

• terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau 

silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele 

folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, 

cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie 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; 

• terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes 

public. 

 

o IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT 

Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplică pentru: 
 
A. veteranii de război precum şi văduvele de război şi văduvele vederanilor de război 
care nu s-au recăsătorit ; 
 
B. Persoanele fizice 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 străinatate ori 
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de 
la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive 
etnice, după cum urmează: 

• a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate; 

• a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare; 

• a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu; 

• a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată; 

• a fost supravieţuitoare a trenului morţii; 



• este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a 

recăsătorit; 

Persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice: 
• a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă 

sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice; 

• a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru 

cercetări de către organele de represiune; 

• a fost internată în spitale de psihiatrie; 

• a avut stabilit domiciliu obligatoriu; 

• a fost strămutată într-o altă localitate; 

Soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul 
detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate 
sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit; 
 
Soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după 
întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a 
recăsătorit; 
 
Soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din 
motive de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în 
spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă 
poate face dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia; 
 
Persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944; 
 
Persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 
august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în 
captivitate după încheierea armistiţiului. 
 
C. Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică doar pentru un 
singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la punctele (a) şi 
(b); 
 
D. Impozitul pe mijloacele de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat sau 
a unui mototriciclu nu se aplică persoanelor fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.b) şi 
art. 4 alin. (1) din Legea recunostinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004 ;  
 
E. Autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu 
handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora; 
 
F. Vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare 
 
În cazul unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică care beneficiază 
de scutire, aceasta se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi. 
 
Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu prima 
zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea 
scutirii. 
 



În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care atestă 
această calitate, respectiv: 

• legitimaţie pentru veteranii de război; 

• hotărâre pentru beneficiarii Decretului-Lege nr.118/1990 şi ai Legii nr. 189/2000; 

• brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004; 

• copie după cartea/buletinul de identitate; 

• copie după actul de proprietate. 

 
o IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare. 
  

o TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 

1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de 
reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când 
acestea fac reclamă unor activităţi economice. 
 
2. Taxa pentru afisaj 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 
fiind platită de această ultimă persoană. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
  
                                                         
 Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri, impozitului pe teren sau o 

reducere a acestora, pentru o cladire folosita ca domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acest 

impozit sau terenul aferent acesteia. 

 


