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Art.1, Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, conform Legii

nr.227/2015 privind Codul Fiscal după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tablo^l cuprinzând

impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr.l, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
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019.
Im^ozite şi Taxe

2020;
siliului Local

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.
Având în vedere referatul nr. 5754/09.04.2019 întocmit de biroul

Locale Victoria cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Con

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;
Văzând art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codijl

modificările şi completările ulterioare, care prevede faptul că, în cazul ori
sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care est
baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, pân
ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site

ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi;
Publice.

Sumele indexate conform alin. 1 menţionat anterior se aprobă prin 1

Consiliului Local şi se aplică în anul fiscal următor,
Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor "Pen

impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2020, consiliile locale

inflaţiei de 4,6%".
Luând în considerare necesitatea finanţării cheltuielilor publice loc

condiţiile specifice zonei,
în temeiul prevederilor:

•art. 20 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice local
•art. 495, 489, 491 - Titlul IX - Impozite şi taxe locale din Legea

privind Codul Fiscal;
•Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscal;
•Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia pul
•Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes pub
•  art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b", alin. (4) lit. „c", alin. (9) şi art. 45 a

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi
ulterioare,

în temeiul art. 45 alin.l şi 6 din Legea nr.215/2001 privind admini
locală;

HOTĂRĂŞTE;

vor

anul

HOTĂRÂREA NR, 59 din 25.04.2019
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

ROMÂNIA
ORAŞUL VICTORIA

Strada Stadionului, nr. î 4, jud. Braşov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: orimaria.victoriafi^yahoo.com
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eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea
realizării unei construcţii care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire), se
stabileşte la 3% din valoarea autorizata a lucrărilor de organizare de şantier:

o) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015
eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totala sau parţială, a unei construcţii), s
0,l%din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea Impozitului, ;

desfiinţate;
p) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015

prelungirea autorizaţiei de construire), se stabileşte la 30 % din cuanturmş taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale;

usiv valoarease stabileşte la 1% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcţie, inel
instalaţiilor aferente;

n) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015

eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit.l),
m) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015

eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire -
anexă), se stabileşte la 0,5% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcţii;

k) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015
prelungirea certificatului de urbanism), se stabileşte la 30 %;

1) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015

j) cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru mijloacele
de transport hibride), se reduce cu 50 %;

i) cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind
(impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualiza
ani anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la

(impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utifizate pentru
activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 % asupra valorii impozafcjile a clădirii;

e)cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(impozit pentru clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu poate fi calculată
conform prevederilor art. 458 alin. (1) în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 2 %
asupra valorii impozabile a clădirii;

f)cota prevăzută la art. 460 alin.(l) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la
0,2 % (0.08%-0.2%) asupra valorii impozabile a clădirii;

g)cota prevăzută la art. 460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la
1,2% (0.2%~1.3%) asupra valorii impozabile a clădirii;

h) cota prevăzută la art. 460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietate sau deţinute de
persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %
asupra valorii impozabile a clădirii;

Codul fiscal

Codul fiscal

Codul fiscal

d) cota prevăzută la art,458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind

(impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 1,2 %
(0.2-1.3%); asupra valorii impozabile a clădirii;

c) cota prevăzută la art.458 alin.(l) din Legea nr.227/2015 privind

(impozit pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile- anexă în cazul persoanelpr fizice), se
stabileşte la 0,1% (0.08%-0.2%) asupra valorii impozabile a clădirii;

b) cota prevăzută la art.457 alin.(l) din Legea nr.227/2015 privind
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Art.3. Persoanele care datorează taxa pentru afişaj in scop d
publicitate au obligaţia să depună o declaraţie anuală la compartimentul de s
termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afisaj.

Art.4. In conformitate cu prevederile art.489 in funcţie de criteriil
sociale, geografice, precum şi necesităţile bugetare  se pot stabili cote
impozitele si taxele locale care nu pot fi mai mari de 50% fata de nivel
stabilite conform Codului fiscal, cota adiţionala stabilita pentru anul
impozitul/taxa pentru teren persoane fizice si juridice a fost de 10%, cota
sa fie menţinută si pentru anul 2020.

Art.5. La punctul 8 din Anexa 1 - ALTE TAXE LOCALE sunt m
taxe locale cuprinse la art. 484 si art.486 din Codul Fiscal. Si aceste taxe
prin Hotărârea Consiliului Local.

Art.6. Se acorda scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentr^i
clădiri, astfel:
-clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de cătr

neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

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

-clădirea folosită ca domiciliu aflata în proprietatea sau coproprietate^
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004,
şi completările ulterioare;

-clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări
pentru creşterea performanţei energetice, pe baza proeesului-verbal di
terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se consh
măsurilor de intervenţie recomandate de  către auditorul energetic în
perfonnanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, as
prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  18/2009 priv

pot

care

privind Codul
persoane

persoane

privind Codul
fizice si

persoane

Art.2. Bonificaţia prevăzută la art.462 alin.(2), din Legea nr.227/
Codul fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe clădiri la 10 % ( pentru
si juridice).

-Bonificaţia prevăzută la art.467 alin.(2), din Legea nr.227/2015
fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe teren la 10 % ( pentru
juridice),

-Bonificaţia prevăzută la art.472, alin.(2), din Legea nr.227/2015
fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe mijloace de transport la 10 % ( peptru
fizice si juridice).

r) cota prevăzută la art. 474 alin, (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori
campinguri), se stabileşte la 2 % din valoarea autorizata a lucrărilor de construcţie

s) cota prevăzută la art, 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa per.tru serviciile
de reclamă şi publicitate), se stabileşte la 3%;

t) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015
cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic
manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectaco
orice competiţie sportivă internă sau internaţională, se stabileşte la 2 %;

u) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015
cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t), se stabil
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- terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau c
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art.4 alin. (1) din Legea nr.

modificările şi completările ulterioare;
Art. 8-. Se acorda scutirea sau reducerea, după caz, a impozitului

impozitului pe teren, pentru clădirea folosita ca domiciliu si/sau terenul afe
aflate in proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare constau în exc
ajutor social, in cuantumul si in condiţiile prevăzute in Anexa nr.2 la prezenta

Art.9- Procedura, criteriile si condiţiile de acordare a scutirii de la plata
impozitului pe clădiri si teren datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de
domiciliu, prevăzute la art. 456 alin. 2, lit. k si m, din Legea 227/2015 Cod Fiscal sunt
reglementate in Anexa nr. 2 si 3.

In conformitate cu prevederile art.489 alin (5) legea 227/2015, pentru terenul
agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 200%,
începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărârea consiliului local.

Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se majorează cu 200% pentru clădirile şi
terenurile neîngrijite, situate în intravilan conform art.489 alin (5) din Legea 227/2015.

Conform art. 495 din Legea 227/2015, in vederea stabilirii impozitelor şi taxelor
locale pentru anul fiscal 2020, se stabilesc următoarele reguli:

a)persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2019 au în proprietate clădiri
nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la
data de 31 martie 2020, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului
finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;

b)persoanele juridice au obligaţia sa depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin
în proprietate la data de 31 decembrie 2019, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora,

până la data de 31 martie 2020;
c)persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2019 deţin mijloace de

transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe
drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente
justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, până la data
de 31 martie 2020;

d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei
pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, art.464 şi art.469
se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2020 persoanelor care deţ^n documente
justificative emise până la data de 31 decembrie 2019 şi care sunt depuse la
compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie
2020. Fac excepţie de la aceste prevederi persoanele cu handicap cărora li se acorda

clădiri si a
ent acesteia,

usivitate din

pe

coproprietatea
341/2004, cu

cepând cu 1

organizaţii

următoareleArt.7. Se acorda scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru
terenuri, astfel:

-terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de cătr
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

-terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani, îr

ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi cojmpletări prin
Legea nr. 158/2011, in conformitate cu prevederile Anexei 3 la prezenta;

- clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
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UNEX, PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX„ AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 1.5 Nr consilierilor prezenţi: 11
Hotărârea a fost adoptată 11  voturi "pentru" ©abţinere 0  împotrivă

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
SAFTIUC ADRIANA IOANA

aflate în sold la 31.12.2019, mai mici de 20 lei (inclusiv) datorate bugetuiu
anului de către persoanele fizice şi juridice.

Art.2-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Prima
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.l- Consiliul Local Victoria, aprobă anularea creanţelor fiscale individuale restante

H OT Ă R Ă S T E :

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2019.
Având în vedere pct.1 din referatul nr.6328/18.04.2019 al biroului Impozite şi Taxe

Locale cu privire la anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la 31.12.2019, mai mici

de 20 lei.Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi

propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile art.36 alin.2 lit/'d" şi alin.2 din Legea 215/2001 republicată, Legea

207/2015- codul de procedură Fiscală art.266 aiîn.5-7.
în temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia ^ublică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2019^ mai
HOTĂRÂREA NR, 75

Cu privire Ia anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la 31.12

mici de 20 lei.

ROMÂNIA
ORAŞUL VICTORIA

Strada Stadionului, nr.14, jud. Braşov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-tnail: priioaria.victoria^yahoo.com
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UN EX. PRIMAR, PREFECTURA, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAI, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie; 15 Nr consilierilor prezenţi: 12
Hotărârea a fost adoptată  11  voturi "pentru" 1 abţinere 0  împotrivă

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA L

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SAFTIUC ADRIANA IOANA

normative care să reglementeze în mod diferit cele stipulate în cuprin:
hotărâri.

Artll- Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12- Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.10 - Prezenta hotărâre va suporta modificări în condiţiile apariţiei unor acte



drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locataril^r, titularilor
dreptului de administrare sau de folosinţa, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

-teritoriale,
^at cele de

Pentru clădirile proprietate publica sau privată a statului ori a unităţilor administrai
concesionate,  închiriate, date în administrare ori în folosinţa, după caz, oricăror entităţi, aiteie d

J_

50% din suma
care s-ar
aplica
clădirii

50% din
suma care
s-ar aplica
clădirii

î. în cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
adresa încăperi amplasate la subsol, la demisol
şi/sau ia mansarda, utilizate în alte scopuri decât
cel de locuinţa, în oricare dintre tipurile de
clădiri prevăzute la lit A-D

75% din suma
care s-ar
aplica
clădirii

75% din
suma care
s-ar aplica
clădirii

76

177

1279133

E. în cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
adresa încăperi amplasate la subsol, la demisol
şi/sau la mansarda, utilizate ca locuinţa, în
oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute
la lit,: A-D

D, Clădire-anexa cu pereţii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din cărămida nearsa, din vălătuci
sau din orice alte materiale neşupuse: unui
tratament termic şi/sau chimic

2031852120., Clădire-anexa cu cadre din beton armat cu
pereţi exteriori din cărămida arsa sau din orice
alte materiale rezultate: în urma unui tratament
termic şi/sau chimic

203304212318fi. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatra
naturala, din cărămida nearsa, din vălătuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
şi/sau chimic

6031016361060A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămida, arsa sau din orice alte
materiaie rezultate în urma unui tratament termic
şi^saa chimic

019

8JSULClădire fără
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canalizare şi

de: încălzire

Clădire cu
instalaţie
electrica,
canalizare
şi de în
călzire
(condiţii
cumulative}

VALOAREA IMPOZABILĂ 2020TIPUL CLĂDIRII

1. Impozitul pe clădiri

Valorile impozabile pe metru pătrat, în cazul persoanelor fizice prevăzute la ar
457 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal:

titlului IX din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează,

după caz de către Consiliul Local al Oraşului Victoria, in limitele si in co ditiile

Cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si laxelor

TABLOUL

^r. 1ANEXA



tor
Suma stabilita conform punctului 2.b. se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzi
rangului localităţii, respectiv 3 in cazul Oraşului Victoria.

o000Neproductiv
Drumurişicăi ferate

1416Teren cu ape

16202229Pădure sau alt teren cuj
vegetaţie forestieră

29374956Livadă
20293749Vie

14162022Fâneaţă
14162022Păşune
16202229Teren arabil
DB

Zona (leifha)

2020Categoria de
folosinţa

eriioriale,
teren care
•e sau de

:ţn:

Pentru terenurile proprietate publica sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţa, după caz, se stabileşte taxa pe
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administr,
folosinţa, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

2.b, Nivelul impozituiui/taxeî pe teren pe hectar pentru terenurile situate în
intravilanul oraşului Victoria, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii:

1303

2239

4714

6959

2020

1246

2141

4507

6653

2019

984 -2.439

1.690-4.226

3.558 -8.894

5.236-13.090

Rangul localităţii III

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL (lei/Ha)

D

C
B

A

localităţii

Zona în
cadrul

localităţii, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu constr

amplasata
tabelul de

2. Impozitul/taxa pe teren

2.a Nivelul impozitului/taxei pe teren pe hectar pentru terenurile situate în in travilanul

2

2,10

2,20

2,30

Rangul localităţii:  III

D
C
B
A

Zona in cadrul localităţii

valoarea impozabila a clădirii se ajustează in funcţie de rangul localităţii si zona in care este
cladirea.prin înmulţirea valorii determinate conform alin. de mai sus cu coeficientul de corecţie di
următor:



Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de4.

531413

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de
15 tone

3.

L3149

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de
14 tone

2.

119

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de
13 tone

1.

două axeI.

axele
are

Alte sisteme
de
pentru

moto

sus Dens .ie

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

suspensie
pneumatică sau

echivalentele
recunoscute

Impozitul 2020
(lei/an)

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Autovehicul© de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau
mai mare de 12 tone

3.b. în cazul unul autovehicul de transport de marfa cu masa totală autorizat
egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suntia
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

p53 lei /a
5
3

Vehicule fara capacitate cilindrica evidenţiata ( 50 -150 lei/an)

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc {4 -6)

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cmc (2 - 4 )

Vehicule cu capacitate cilindrica :

2.

1.2.

1.1.

1.

II Vehicule înregistrate
19

31
25

308
153

76

19

9

8

sau
s)

ipă

2020
<lei/200cmc

ractiun|

Tractoare înmatriculate

Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana ia 12
to,inclusiv

Autobuze, autocare, microbuze

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de la 2601-3000, inclusiv

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de la 2001-2600, inclusiv

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de la 1601-2000,inclusiv

Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de
peste 1600 cmc, inclusiv

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea
cilindrica de pana la 1600 cmc, inclusiv

I. Vehicule înmatriculate

Mijloace de transport cu tracţiune mecanica

i

IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Pentru vehiculele din listă se stabilesc următoarele niveluri pe fiecare gri

3 sau fracţiune:

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1

Nr.Crt.

3.

3.a.

200 cmde



Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de3.

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de
16 tone

2.

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de
14 tone

1,
T

2+1 axeI.

de suspensie
pentru axele

motoare

cu sistem de
suspensie

pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Ax(.e) motor (oare) jAlte sisteme

Impozitul 2020
(lei/an)

T

Numărul de axe şl greutatea brută încărcată maximă admisă

3.c în cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren
rutier, de transport de marfa eu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12
tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută
în tabelul următor:

577

577

377

"37

1094

r01

;56

;S6

556  j

)66

^91

32

59

15

15

2

2

2

i

1<

ie

J1<

1

13

13

1737

1737

1737

1094

701

691

1066

1066

1066

691

532

259

149

581
i

581

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

mică

mică

mică

mică

mică

mică

mică

mică

mică

mică

mică

mai

mai

mai

mai

mai

mai

ma i

mai

mai

mai

mai

dar

dar

dar

dar

dar

dar

dar

dar

dar

dar

dar

tone

tone,

tone.

tone,

tone,

tone,

tone

tone,

tone,

tone.

tone,

tone,

tone,

tone

32

31

29

27

25

23

26

25

23

21

19

17

15

18

puţin

puţin

puţin

puţin

puţin

puţin

puţin

puţin

puţin

puţin

puţin

puţin

puţin

puţin

cel

cel

cel

cel

cel

cel

cel

cel

cel

cel

cel

cel

cel

cel

Masa de

Masa de
32 tone

Masa de
31 tone

Masa de
29 tone

Masa de
27 tone

Masa de
25 tone

Masa de

Masa de
26 tone

Masa de
23 tone

Masa de
23 tone

Masa de
21 tone

Masa de
19 tone

Masa de
17 tone

Masa de

18 tone

6.

S.

4.

3.

2.

1.

4 axe

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

3 axe

s.

III.

II.



079

58

58

14

79

59

53

72

88

88

88

31

08

9

1

2

6

73

73

40

65

60

54

67

11

892

5

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
38 tone

3+3 axe

4

4

3

1

2

3014
i

3014

2179

1

1569

Masa de cel puţin 44 tone
i                 .              

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de
44. tone

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
40 tone

i    •      .^...
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
38 tone

4i

3.

2.

1.

3+2 axe

1   3

3
j ... ... .. ,

2

2472
i

2472      I

1776

Masa de cel puţin 40 tone

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
40 tone

• 
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
38 tone

3.

2.

1.

2+3 axe

3

33

33

22

16

9

8

3

2231

2231

2231

1608

979

811

552

336

1

144

Masa de cel puţin 38 tone

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
38 tone

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de
36 tone

Masa de cel. puţin 31 tone, dar mai mică de
33 tone

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de
31 tone

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de
2 9: tone

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de
28 tone

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de
26 tone

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
25 tone

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3-

2.

I.

2+2 axe

1

1

840
i

840

465

360

154

67

0

Masa de cel puţin 28 tone

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de
28 tone

^asa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
25 tone

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de
23 tone

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de
22 tone

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de
20 tone

18 tone

9.

8.

7,

.6..

5.

4.

V,

IV.

III.

II.

'-



jbiice locale
nz sau alta

13

10
8

7
6

LEI
TAXA
2019

administraţiei p
un certificat, &

12-14

6

9-12

7-9

6-7

5-6

LEI
TAXA

NIVELUL COD FISCAL

5. între 751 -1.000 m2 inclusiv

4, între 501 - 750 m2 inclusiv

3. între 251 - 500 m2 inclusiv

2. între 151 - 250 m2 inclusiv
1. până la 150 m2 inclusiv

de urbanism
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul

tabelului următor:
este  egala cu  suma stabilita conform
certificatului de urbanism, in mediul urban,
1. Art. 474, alin,{1) Taxa pentru eliberarea
a altor avize si autorizaţii
de urbanism, a autorizaţiilor de construire si
Art. 474Taxa pentru eliberarea certificatelor

.,—.

înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesara.
autorizaţie, trebuie sa plătească o taxa la compartimentul de specialitate ai autorităţii

persoana care trebuie sa obtinaConf. Art. 473 din Codui Fiscal, orice

4.TAXA PENTRU ELIBERAREA CERT(FICATELOR,AVIZELOR SI AUTORIZAŢIILOR

69

56

37

9

lei/an

NIVELURILE
2020

d) Peste 5 tone

ci Peste 3 t, dar nu raai mult
de 5 t

h) Peste 1 t, dar nu mai mult
de 3 t

a)  Pana la 1 tona inclusiv

Masa totală maxima autorizata

Remorci, semiremorci sau rulote

te egal cucombinaţie de autovehicule prevăzută la 3.c impozitul pe mijloacele de transport es
suma corespunzătoare din tabelul următor:

3.d. In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dmtr-o

,67
l

167

13

21

2J

ie

1613

1613

1079

de

de

mică

mică

mai

ma i

dar

da r

tone

tone,

tone

4 4

40

38

puţin

puţin

puţin

cel

cel

cel

Masa de

Masa de
44 tone

Masa de
40 tone

A

4,

3.

2.



4240 lei
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizaţiei privind desfăşurarea unei activităţi de

alimentaţie publica se achita integrai, anticipat eliberării acesteia indiferent de perioada rămasa pana
sfârşitul anului fiscal.

Termen: 31 martie 2020

79 tei
116 lei
190 lei
382 lei
764 tei
1151 iei

53 lei

13 lei

Intre 0 si 4000 lei inclusiv
Pentru o suprafaţa de pana la

500 mp

intre 0 si 80 iei inclusiv

Intre 0 si 20 lei inciusiv

6 lei

la 9 lei pentru fiecs
racord

11 iei/mp

6 lei/mp

Intre 0 si 9 lei inclusiv

Intre 0 si 13 lei inclusiv pentru
fiecare racord

Intre 0 si 15 lei inclusiv pentru
fiecare mp afectat

Intre 0 si 8 lei inclusiv pentru
fiecare mp de suprafaţa ocupata

de construcţie

15 + 0.01 lei/mf
pentru fiecare m2 ciare
depăşeşte suprafaţa

de 1000 m2

10 lei

15 + 0.01 lei/ m2 pentru fiecare m2
care depăşeşte suprafaţa de

1000 m2

Intre 0 si 15 lei inclusiv2.Art,474 alin,(4).Taxa pentru eliberarea
avizarea certificatului de urbanism de către
comisia  de  urbanism si  amenajarea
teritoriului, de către primari sau de structurile
de  specialitate  din  cadrul  consiliilor
judeţene.
3.Art.474 alin.(10) Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de foraje sau excavâri

4.Art.474 alin.(14).Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de construire pentru chioşcuri,
tonete, cabine, spatii de expunere, situate
pe căile si în spatiile publice, precum si
pentru amplasarea corpurilor si a panourilor
de aftsaj, a firmelor si reclamelor,

5.Art.474 alin.(15).Taxa pentru eliberarea
unei autorizaţii privind lucrările de racorduri
si branşamente la reţele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie si televiziune prin cablu.
6.Art.474 alin.(16).Taxa pentru eliberarea
certificatului de nomenclatură stradală si
adresă

Art. 475.Taxe pentru eliberarea
autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor
activităţi

8 Art.475 alin,{1).Taxa pentru eliberarea
autorizaţiilor sanitare de funcţionare.

9.Art.475 alin.(2).Taxa pentru eliberarea
atestatului de producător, respectiv pentru
eliberarea carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol
10.Art.475 aiîn.(3).Taxa pentru eliberarea/
vizarea  anuala  a  autorizaţiei  privind
desfăşurarea unei activităţi de alimentaţie
publica inciusiv terasele: grupa  561 -
Restaurante, 563 - Baruri si alte activit de
servire a băuturilor si 932 - Alte activităţi
recreative  si  distractive  potrivit   CAEN
actualizata. Taxa este datorata bugetului
local in a cărui raza teritoriala se afla
amplasata unitatea.
a)pana ia 25 mp
b)intre 25 mp si 50 mp inciusiv
c)intre 51 mp si 75 mp inclusiv
d)intre 76 mp si 100 mp inclusiv
e)intre 101 mp si 150 mp inclusiv
f)peste 150 mp - 500 mp inclusiv
g)peste 500 mp

6. peste 1.000 m2



ZI

zi

1.5 lei/eră
21 lei/zi

4 lei/zi

2 lei/buc/24h
3 lei/bucj/zi

0,3 lei/mb/zi

4 lei/mp/

0.3 lei/mp/zi

0.6 lei/mp/zi

•pf

triale:

-PJ-6 lei/mp/z
-3 lei/mp/z

mărfuri indus
- 6 lei/mp

2020
Produse agroalimentare:

1.5 Iei/oră
20 lei/zî

4: lei/zi

2 lei/buc/24h
3 lei/zi/buc

0,3 lei/mp/zi

AN 2019
Produse agroalimentare

-6 lei mp/zi - pj
-3 lei mp/zi - pf

mărfuri industriale
- 6 lei mp/zi

4 lei/mp/zi

0.3 lei/mp/zi

0.6 lei/mp/zi

Taxă pentru vânzarea produselor agroalimentare în
incinta piefii direct din maşini sau pe platoul pieţii
Taxă pentru ocuparea platourilor din pieţe cu
chioşcuri provizorii şi zona limitrofa
Taxă pentru ocuparea altor locuri publice altele
decât cele din incinta pieţii şi zona limitrofa cu
chioşcuri, tarabe, tonete
Taxă pentru ocupare cuşetă piaţă
Taxă pentru închiriere vitrină pentru brânzeturi
Taxă pentru ocuparea locurilor publice cu
chioşcuri şi tonete pentru vânzarea de ziare, cărţi,
reviste şi rechizite papetărie
Taxă pentru staţionarea autovehiculelor în piaţă
Taxă pentru desfacerea cărnii în apatii special
amenajate
Taxe pentru închirierea cântarelor

Taxă pentru folosirea meselor, tarabelor din pieţe
şi târguri

7. TAXE SPECIALE SI ALTE TAXE LOCALE (Art. 484 si 486 din Codul Fis^ai)

manifestare
internă sau

n vânzarea

Fiscal.
Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma Încasata d

biletelor de intrare si a abonamentelor după cum urmează:
a)2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă

muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă
internaţională;

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

competiţie sportiva sau alta activitate distractiva,are obligaţia de a plaţi impozit denumit-impozit pe sp^ctacole.
Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ teritoriale in raza c^reia are loc

manifestarea artistica.competitia sportiva sau alta activitate distractiva, in conformitate cu art. 481 din Codul

artistica, oorice persoana care organizează o manifestare

6. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
ART 480-COD FISCAL
In confonnîtate cu prevederile art.480, alin 1

Contribuabili persoane fizice si juridice care datorează taxa pentru afisaj in scop reclama si publicitate &u obligaţia
sa depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale in tejmen de 30
de zile de la data amplasării structurii de afisaj.

1615Intre 0 si 23 lei inclusiv2, in cazul oricărui
panou.afisaj sau structura de
afisaj pentru reclama si
publicitate

26

2020
lei/m2 sau

fracţiune de m2

25

- Iei/m2 sau fracţiune de
m2

Taxa an 2019

Intre O si 32 lei inclusiv

- Iei/m* sau fracţiune de nr
Taxa cf.COD FISCAL

1. in cazul unui afisaj situat
in locul in care persoana
derulează o activitate
economica

5. TAXA PENTRU FOLOSIREA ^IJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Art.477, Cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate este de 3% din contract sau a unui alt fel de
înţelegere încheiata cu alta persoana.
^__ArL478 alin.(2)ţ Taxa pentru jjfeajjn scop de reclama si publicitate:



1 leu/pag
.A4

A3
l.Slei/fatan'erso

15 iei/mp/zi

22 lei/nip/zi

29 lei/mb/zi

Peste 5 pag -
1leu/pap
2lei/pag

Până la 5 pag - 8 lei

î/pTdin
lei/luna

Sc/asoc. Pan
localitate: 13

loc

67 lei
88 iei

103 iei

SC/Asoc. Fam/pf din afara
localităţi :
64 lei/liina

53 lei
Pânăla3T-
De la 3-5 T-
Peste 5T-

line 28
lei/cap^

Păsări - 7 Ici/cap
43 lei/an

21 lei/an/floc

Ovine şi cab^

Bovine, cabalin;, porcine

64 lei/eâp

0.2 lei/ca^/zi
0.3 lei/mp/zi

6 lei/zi
0.6 lei/mp /zi

In afara zonei l^cuibile -
0.1 lei/mp/an pţr. sup de

pana la 400 mp
inclusiv,0.2 lei/mp/an ptr

sup de peste ^00 mp
Zona locuibilă - 0.8

lei/mp/an ptr s^ţ. de pana
la 400 mp inclusiv,

1 lei/mp/an pti sup. de
peste 400 mp

0.4 lei/mp/zi

8 lei/zi

SC/Asoc. Fam/pf din
afara localităţii:

61 lei/luna
Sc/asoe. Fam/pf din
localitate 12 lei/luna
Până la 5 pag - 8 lei
Peste 5 pag-1 lei/pag

1leu/pag.A4
2Iei/pag A3

1.51ei/fata/verso
14 lei/mp/zi

21 lei/mp/zi

28 lei/mp/zi

0.2 lei/cap/zi
0.3 lei/mp/zi

6 lei/zi
0.6 lei/mp/zi

In afara zonei
locuibile -   0.1

lei/mp/an ptr. sup de
pana la 400 mp

inclusiv,0.2 !ei/mp/an
ptr sup de peste 400

mp
Zona locuibilă - 0.8
lei/mp/an ptr sup. de

pana la 400 mp
inclusiv,

1 lei/mp/an ptr sup. de
peste 400 mp

Bovine,cabaline,porci
ne 61 lei/cap

Ovine şi cabaline 27
lei/cap

Păsări - 7 lei/cap
41 lei/an
20 lei/an

Silei
Pânăla3T- 64 lei
De la 3-5 T- 84 lei
Peste 5T-  98 lei

0.4 lei/mp/zi

8 lei/zi

Taxă pentru săpături în domeniul public unde nu <
necesară întreruperea circulaţiei
Taxă pentru săpături în domeniul public cu
întreruperea parţială a circulaţiei
Taxă pentru săpături în domeniul public cu

Taxe pentru eliberarea de copii după autorizaţii,
certificate şi alte acte existente în arhivă
Taxă copii xerox/scanare

Taxă teren construcţii provizorii -garaje 24mp
Taxă întreţinere cimitir
Taxă loc de veci
Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de liberă trecere
ptr. autovehicule care transposrtă marfă sau
materiale (lei/lună) propunere de gratuitate pentru
ptr mijloacele de transport ale Jandarmeriei
Romane
Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor de desfacere
marfa în piaţă

Taxă gloabă
50% din valoarea taxei încasate revine persoanei
care aduce animalele la oborul primăriei

Taxe pentru oeuaprea temporară a locurilor
publice, în alte scopuri decât pentru vânzare de
produse(prestări servicii, depozitare de materiale,
confecţionare de produse)
Taxe pentru vânzare de păsări, animale mici
Taxă închiriere sala spectacole club
Taxă parcare autovehicule
Taxă pentru depozitarea de materiale pe domeniul
public sau privat al localităţii
închiriere teren grădina
Termen de plată : 31.03.2020

Taxe pentru utilizare vitrină frigorifică în hala de
carne din piaţă



10

fiecare

>cazional
axa tip
r (30 zile)

10 le
21 lei pentru

anima

13 lei/z
10 lei/mp/zi -

7 lei/mp/zi -
abonament luna

16 lei

366 lei

180 lei

143 lei

10 lei
20 lei pentru fiecare

animal

12 lei/zi
10 lei/mp/zi ocazional
7 lei/mp/zi - taxa tip

abonament lunar

15 lei

350 lei

172 lei

137 lei

45 lei
85 lei

37 lei

69 lei/c^p
33 Iei/e4p
15 lei/ca[p
17 lei/câp
7 lei/ca
26 lei/ora

Anexa nr.
212 lei
79 lei

62 lei/o a
106 lei/ojra
5 leî/pejrs

5% din valoarea devizului

Pana ia 150 mp inclusiv:
7 Iei

Peste 150 mp: pentru fiecare
100 mp: 7 lei/mp

Pana la 150 mp i^clusiv: 7
lei

Peste 150 mp: pentru fiecare
100 mp: 7 Ui/mp

la

zi

21 lei/mp/zi
3 lei/mp

43 lei
81 lei

35 lei

20 lei/mp/zi
3 lei/mp/zi

Conf. Anexa 1 a

203 lei
76 lei

59 lei/ora
101 lei/ora

5 lei/pers
5% din valoarea

devizului
Pana la 150 mp

inclusiv: 7 lei,Peste
150 mp: pentru fiecare

100 mp:7 Iei/mp
Pana la 150 mp

inclusiv:7 lei
Peste 150 mp .-pentru

Fiecare 100 mp: 7
Iei/mp

28 lei/cap animal/an
66 lei/cap
32 lei/cap
14 lei/cap
16 lei/cap
7 lei/cap
25 lei/ora

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală in
aceeaşi zi
Taxa deţinere câini

Taxa pasunat
-bovine si cabaline adulte
-tineret bovin si cabalin intre 1 -2 ani
-tineret bovin si cabalin sub 1 an
-ovine si caprine adulte, peste 1 an
-tineret ovin si caprin sub 1 an
Taxa închiriere sala de şedinţe
Taxa înregistrare vehicule pentru care nu exista
obligaţia înmatriculării

-căruţe
-mopede

Contravaloare plăcute înregistrare vehicule pentru
- care nu exista obligaţia înmatriculării

Taxa înregistrare vehicule stabilită în funcţie de
tonaj:
-pentru ATV-uri şi vehicule cu masa autorizată
până la 750 kg.;
-pentru vehicule cu masa autorizată cuprinsă între
750 —3.500 kg.;
-pentru vehicule cu masa autorizată mai mare de

3.500 kg.

Taxă radiere vehicule înregistrate

Taxa comerţ stradal ocazional
Taxa pentru folosire tarabe din hala piaţa

Taxa eliberare proces verbal de vecinătăţi pf. si p.j.

întreruperea totală circulaţiei
Taxă ptr. depozitarea pământului din săpătură
Taxă pentru ocuparea dom public cu utilaje,
mijloace de transport şi materiale de construcţii
Taxe pentru vehiculele lente
Taxă oficiere căsătorii (sâmbăta, duminica)
Taxa acord pentru funcţionare conform OUG .nr,

99/2000 si viza anuala a acesteia
Taxa tractor
Taxa închiriere autotelescop

Taxă furnizare informaţie în sistem informatic
Taxa intrare in legalitate pentru construcţii
neautorizate
Taxa acord dezmembrare parcele p,f. si juridice



43
îi/oră

31
ii/ori

21
>i/oră

265
îi/oră

Ic

Ic

Ic

Ic

12
lei/oră

lei/oră

^l2
lei/oră

371

Sezon
fece

xei

31
lei/oră

21
lei/oră

10
lei/oră

159
lei/oră

106
lei/oră

133
lei/oră

106
lei/oră

265
lei/oră

Sezon
cald

Valoarea te
2020

41
lei/oră

30
lei/oră

20
lei/oră

253
lei/oră

203
lei/oră

213
lei/oră

203
iei/oră

355
lei/oră

Sezon
rece

30
lei/oră

20
lei/oră

10
lei/oră

152
lei/oră

101
lei/oră

127
lei/oră

101
lei/oră

253
lei/oră

Sezon
cald

Valoarea taxei
2019
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Pentru alt gen de activităţi

Repetiţii dansuri pentru
adulţii

Repetiţii dansuri pentru
copii

Pentru alte activităţi decât
cele cultural- educative

Pentru activităţi cuitural-
educative

Pentru alte activităţi decât
ceie cultural- educative

Pentru activităţi cultural-
educative

j de spectacole

Sala de
repetiţii

Foaier

Sala de
conferinţe

Sale

Denumirea bunului

4

3

2

1

Nr.crt.

Aprobarea pentru anul 2020 a taxelor speciale pentru închirierea unor unor
spaţii din incinta Casei de Cultură a Or.Victoria - spaţii destinate activităţilor
culturale, după cum urmează:

iei/oră

lei/zi

i/mp/zi

31

5

5 le
43 lei/oră
64 lei/oră

106 lei/oră
31 lei/oră

Valoarea taxei
2020

iuri din
a

30 lei/oră

5 lei/zi

5 iei/mp/zi
41 iei/oră
61 lei/oră
101 lei/oră
30 lei/oră

Valoarea taxei
2019

Sală Sport din str.Primăverii nr.1-3

terenul în suprafaţă de 3000 mp pentru parcare
autoturisme

alte terenuri din baza sportivă pentru alte
activităţi

teren fotbal II
pista sportivă
teren fotbal I

teren de handbal

Denumirea bunului

7

6

5
4
3
2
1

Nr.crt.

Aprobarea taxelor speciale pentru anul 2020 pentru închirierea unor bui
incinta Bazei Sportive, bunuri ce aparţin domeniului public al Or.Victor

oc

530 lei

26 lei

11 Iei/1

64 lei/an/

37 lei/ii

507 lei

25 lei

10 lei/h

61 lei/an/loc

35 lei/zi

Taxa divorţ

Taxa pt eliberarea de copii heîiografice de pe
planuri cadastrale sau de pe asemenea planuri
deţinute de consiliile locale (pana la 32 lei

Taxa reclama audio

Taxa inchirire parcare

Taxa speciala pentru utilizarea Capelei Mortuare



530 lei/zi_583Je!/zi_
12

între 900-1000 mp
446 lei/zi508 lei/zLîntre 800-900 mp
403 lei/zi456 lei/ziîntre 700-800 mp

403 lei/ziIntre 600-700 mp
328 lei/zi382 lei/zi

275 lei/zi339 lei/ziîntre 400-500 mp
254 lei/zi297 lei/ziIntre 300-400 mp
233 lei/ziîntre 200-300 mp

128 iei/zi
180 lei/zi212 iei/ziîntre 100-200 mp

159 lei/ziîntre 70-100 mp
106 lei/zi138 lei/ziintre 50-70 mp
74 lei/zi106 lei/ziîntre 30-50 mp
53 lei/zi

31 lei/zi
Taxa corturi fără terasă

74 lei/zi
53 lei/zi

Taxa corturi cu terasa

între 10-30 mp
între 5-10 mp

Suprafaţă teren

•    Aprobarea taxelor pentru anul 2020 cu ocazia manifestărilor prilejuite de
organizarea "Zilelor Oraşului Victoria" si alte manifestări după cum urmează:

amplasare corturi cu terasă/fără terasă cu...minuturl

Pentru închirierea spaţiilor, care nu sunt necesare desfăşurării activităţilor culturale se
aplică tarifeie stabilite de consiliul local pentru spatiile cu altă destinaţie decât loc^inţă.

tuţii
20%-
ol brut

Pentru insti
private între

25% din venit
realizat

Pentru instituţii de
stat între 10% -

15% din venitul brut
realizat j

'/o din
Casări

ratuit

3C
în

9

159
Iei/oră

,31
iei/oră

106
leî/oră

159
lei/oră

79
iei/oră

gratuit

233
iei/oră

43
lei/oră

30
iei/oră

2% din
încasări

gratuit

106
lei/oră

16
leî/oră

79
leî/oră

106

53
iei/oră

gratuit

133
lei/oră

31
lei/oră

20
iei/oră

Pentru instituţii
private între 20% -

25% din venitul
brut realizat

Pentru instituţii de
stat între 10% -
15% din venitul

brut realizat

3% din
încasări

gratuit

152
lei/oră

30
lei/oră

101
lei/oră

152
lei/oră

76
iei/oră

gratuit

223
iei/oră

41
lei/oră

30
iei/oră

2% din
încasări

gratuit

101
lei/oră

15
lei/oră

76
leî/oră

101
lei/oră

51
lei/oră

gratuit

127
lei/oră

30
lei/oră

20
lei/oră

Pentru închirierea sălii de spectacole de
către instituţii organizatoare de spectacole,

care realizează venituri din vânzarea de
bilete, cuantumul taxelor se stabileşte

contractual, conform legii, prin înţelegerea
părţilor

Spectacole, expoziţii şi alte activităţii
organizate de unităţile de invatamant

preuniversitar si/sau O.N.G-uri cu încasări

Spectacole, expoziţii şi alte activităţii
organizate de unităţile de invatamant

preuniversitar si/sau O.N.G-uri fara încasări

Manifestări politice desfăşurate în foaier

Cursuri de calificare

Lansa de carte desfăşurate în foaier

Expoziţii desfăşurate în foaier

Instruiri si consfătuiri desfăşurate în foaier
Activităţi de divertisment de caritate

Activităţi de divertisment desfăşurate în
foaier

Pentru alte activităţi decât
ceie cultural- educative

Pentru activităţi cultural--
educative

Camera pentru
cercuri

16

15

14

13

12

11

10

9

8
7

6

5
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212 lei/ziintre 70-100 mp
159 iei/ziintre 50-70 mp

128 tei/zi
85 lei/ziîntre 10-30 mp

53 lei/zi
Taxa

între 5-10 mp

comercializare baloane; vată zahăr^ plăcinte, etc.
Suprafaţă teren

212 lei/zt_între 70-100 mp
159 lei/ziîntre 50-70 mp
128 lei/ziîntre 30-50 mp
106 lei/zi

64 lei/zi
Taxa

intre 10-30 mp
între 5-10 mp

Suprafaţă teren
corturi jpentru comercializare produse industriale - artizanale

265 lei/zi                 j)
212 lei/zi
169 lei/zi
128 lei/zi
85 lei/zi              ^^

Taxa
activităţi agrement copii

între 70-100 mp
între 50-70 mp
între 30-50 mp
între 10-30 mp
între 5-10 mp
Suprafaţă teren

159 Iei/zi                 ;
138 lei/zi                 ;
106 Iei/zi
74 lei/zi
53 lei/zi                 ;

Taxa
izare de legume - fructe

între 70-100 mp
între 50-70 mp
între 30-50 mp
între 10-30 mp
între 5-10 mp

Sujpj^^^it|Jenen__
corturi pentru comercia

742 lei/zi
615 lei/zi

848 lei/zi
689 iei/zi

peste 1200 mp
între 1000-1200 mp
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Nr.Denumirea vehiculul lente

Crt2020

1.Autocositoare21 lei
2.Autoexcavator(excavator pe autoşasiu)36 lei
3.Autogreder25 lei
4.Autoscreper25 iei
5.Autostivuitor motostivuitor31 lei
6.Buldozer pe pneuri36 lei
7.Combină agricolă ptr. recoltat cereale sau furaje36 lei
8.Compactor autopropulsat31 lei
9.Electrocar eu echipamentersudura, grup, electrogen, pompa etc.31 Iei

10.Excavator cu racleti ptr. săpat şanţuri36 lei
11.Excavator cu rotor ptr. săpat şanţuri36 Iei
12.Excavator pe pneuri36 lei
13.Freza autopropulsata ptr. canale31 lei
14.Freză autopropulsată ptr pământ stabilizat31 lei
15.Freză rutieră31 lei
16.încărcător cu o cupă pe pneuri36 lei
17.Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare31 lei

18.Macara cu greifer31 lei
19.Macara mobilă pe pneuri36 lei
20.Macara turn autopropulsată36 lei
21.Maşină autopropulsată multifuncţională ptr.lucrări de terasamente36 lei
22.Maşină autopropulsată ptr, construcţia şi întreţinerea drumurilor36 lei
23.Maşină autopropulsată ptr, decopertarea îmbrăcămintei asfaltice Ia drumuri   36 lei
24.Maşină autopropulsată ptr. finisarea drumurilor36 lei
25.Maşină autopropulsată ptr, forat36 lei
26.Maşină autopropulsată ptr. turnat asfalt36 lei
27.Plug de zăpadă autopropulsat36 lei
28.Şasiu autopropulsat cu ferăstrău ptr. tăiat lemne25 lei
29.Tractorpe pneuri36 lei
30.Troliu autopropulsat25 lei
31.Utilaj multifuncţional ptr. întreţinerea drumurilor36 lei
32.Vehicul de pompieri ptr. derularea furtunurilor de apă36 lei
33.Vehicul ptr. măcinat şi campactat deşeuri21 lei
34.Vehicul ptr. marcarea drumurilor21 lei
35.Vehicul ptr.tăiat şi compactat21 lei

TERMEN DE PLATA: 31.03.2020

LISTA
Cuprinzînd vehiculele lente

ANEXA NR. 1 A, 2020
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Anexa nr. 2

Procedura de acordare a facilitaţiilor fiscale unor categorii de persoane fizice

prevăzute Ia art. 456 alin.2, Ht. K si art.464 alin 2, Iitj din Legea nrf227/2015
privind Codul Fiscal

Arii - Pentru anul fiscal 2020 beneficiază de scutire in proporţie de 100% de la plata
impozitului pe cladire/teren datorat pentru locuinţa de domiciliu si terenul aferent acesteia, i r condiţiile
prezentei hotărâri, următoarele categorii de persoane:

- persoanele fizice ale căror venituri lunare constau in exclusivitate din ajutor social.

Art 2 - Scutirea de impozit se acorda, numai pentru locuinţa de domiciliu si ter^ iul aferent
acesteia, pe baza de cerere si documente justificative depuse pana la data de 31.03.2020.

Art 3 - Cererea va cuprinde:
•    elementele de identificare a solicitantului

elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea
-natura obligaţiei bugetare pentru care se solicita scutirea

Art. 4 - In susţinerea cererii se vor depune următoarele documente:

-copie de pe buletinul de identitate al solicitantului, certificat in conformitate cu oi jginalul, de

către personalul BIT
-actele care stau la baza stabilirii sumelor pentru care se solicita scutirea sau reduclerea (copie

extras CF actualizat, copie contract de vânzare cumpărare)
-acte care sa dovedească veniturile debitorilor (ex, adeverinţa din care sa rezulte ca benefiaza

de ajutor social)
-declaraţie pe propria răspundere a debitorului din care sa rezulte ca nu realizează alte venituri

decât cele pentru care a depus acte.

Art. 5 - Pentru a beneficia de scutire in proporţie de 100% a impozitului pe cladire/teren,
în condîtile prezentei hotărâri, solicitantul trebuie sa nu figureze in evidentele Primăriei cu debite
restante,

Art.6 - Pentru soluţionarea fiecărui dosar privind cererea de scutire a impozitului pe clădire si
teren, prin serviciul de specialitate se va întocmi un referat care va fi supus aprobării primarului.

Art. 7 - Persoanele fizice beneficiare a scutirilor ce fac obiectul prezentei anexe vor fi obiigati ca
in situaţia in care intervin modificări cu privire la veniturile acestora, sa înştiinţeze compartimentul de

specialitate in cel mult 30 de zile de la data modificării respective.



-^afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie;
b) lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferen^ă părţilor

comune ale blocului de locuinţe.

Consiliul loca! acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri pe o peri^adă de 5
ani consecutivi, cu începere de Ia data de întâi ianuarie a anului fiscal următor în care a fost
efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii
nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.

(1) Lucrările de intervenţie privind reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clă^irilor se
stabilesc prin proiectul tehnic elaborat de colective tehnice de specialitate coordonate de un ajrhitect cu
drept de semnătură şi pot consta, după caz, în:

a)lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pereţilor exteriori;
b)lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitor^i, placaje

şi altele asemenea;
c)lucrări de reparare/refacere a sistemului de acoperire;
d)lucrări de reparare/refacere a tâmplăriei exterioare şi a elementelor exterioare funcţional^, precum

balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe şi altele asemenea;
e)lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, anca^ramente,

bosaje, profiluri şi altele asemenea;

16

:re şi/saua) lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprind

blocului
de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;

- lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.
Odată, cu efectuarea lucrărilor de intervenţie prevăzute mai sus se pot executa şi următoarele lucrări

de intervenţie, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi/sau în auditul energetic:

- lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa

de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic;
-închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic;

terrno-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul Existentei
şarpantei;

-izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt ^revăzute
apartamente la parter;

în blocul- înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului

Lucrările de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe, stabilite prin OUG 18/2009 sur t:
- izolarea termică a pereţilor exteriori;

Procedura, criteriile si condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe cladire/teren
datorat de către persoanele fizice in baza art. 456, alin,2, lit. m, din Legea 227/2015 privişd Codul
Fiscal

Consiliul local acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o
perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării
lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamente^or din blocurile de locuinţe si ai imobilelor care
au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbai de recepţie la
terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de
intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau,
după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr, 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu mo^ificări şi
completări prin Legea nr, 158/2011.

în etapa privind proiectarea lucrărilor de intervenţii se realizează expertiza tehnici, auditul

^..^.energetic şi elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie.

Anexă nr. 3
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detaliile de execuţie se verifică de către verificatori de proiecte atestaţi.
(8)în situaţia în care, în condiţiile legii, lucrările de intervenţie pot fi executate iară aut^rizaţie de

•'Construire, acestea se realizează cu avizul tehnic prealabil al persoanei cu responsabilitate înjdomeniul
^menajării teritoriului şi urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii <(lin cadrai
primăriei, emis în baza proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, elaborate cu r^spectarea
regulamentelor de intervenţie şi verificate în condiţiile legii, depuse de deţinător la autoritatea
administraţiei publice locale competente.

(9)Prin avizul tehnic prealabil prevăzut la alin. (8) emitentul are obligaţia de a asigura realizarea
coerenţei lucrărilor de intervenţie asupra clădirii cu imaginea urban-arhitecturală a zonei adiacente,
respectarea caracterului zonei şi păstrarea identităţii acesteia.

Constatarea realizării lucrărilor se efectuează la terminarea acestora, prin procese \erbale de
recepţie de către reprezentanţii Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei Or. Victoria, hji procesul
verbal încheiat se vor menţiona cantităţile de lucrări realizate cat si valoarea lor, iar pentru de^erminarea
valorii investite se vor depune la dosarul solicitantului documente justificative (factura fiscala si
chitanţa) însoţite de fotografii realizate după finalizarea lucrărilor.

Beneficiază de aceste facilitaţi doar contribuabilii care nu figurează in evidentele fiscale eu debite
restante. Verificarea îndeplinirii acestei condiţii se va realiza de către serviciul de specialitate.

tehnice şi(7) Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie, proiectele

executarea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei clădirii, în condiţiile legislaţiei în vigoare privind
creşterea performanţei energetice a clădirilor.

Proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie se realizează eu respectarea prevederilor Legii
nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, precum şi a reglementărilor tehnice din domeniul construcţiilor.

(6) Proiectanţii au obligaţia de a asigura, prin proiectele tehnice şi detaliile de execuţie jelaborate,
nivelurile de performanţă prevăzute de legislaţia privind calitatea în construcţii, precum şj calitatea
estetică, arhitecturală şi ambientală a clădirilor, în scopul realizării/conservării specificităţi) cadrului
urban construit.

decide şiOdată cu executarea lucrărilor de intervenţie prevăzute mai sus, deţinătorii pot

f) lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţade/acoperiş, (precum şi
remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie,

(2) Odată cu lucrările prevă^ute la alin, (1) se pot executa, după caz, şi lucrări de intervenţie
justificate din punct de vedere tehnic prin proiect, precum:

a)lucrări de reparare/refacere a trotuarului de protecţie al clădirii;
b)lucrări de eliminare a igrasiei, precum şi de izolare a rosturilor;

•c) alte lucrări de această natură, după caz.
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999  cu
Legea

-x    Taxele extrajudidiare  de  timbru prevăzute de  Legea  117/
modificările  si  completările  ulterioare  au  fost  abrogate  prix
nr.1/2017, art.VI,

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregis

trarea, vânzarea:, evidenţa şi gestionarea, după caz, a
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 1378 lei la 6691 lei:.

(6) în cazul persoanelor juridice, limitele minime şi
maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3} şi (4)
se majorează cu 300%, respectiv:
- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se
sancţionează cu amendă de la 297 lei la 1183 lei, iar
de la lit, b), cu amendă de la 1183 lei la 2951 lei.

Art. 493 alin. (6)

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice

(4l) [Necomunicarea informaţiilor si a documentelor de natura
)celor prevăzute la art.494 alin. (12 5 in termen de cel mu|lt
15 zile lucratoare de la data primirii solicitării
constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de |la
530 la 2651 lei

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după ca
a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de
344 lei la 1.673 lei.

Art. .4 93 alin. (4j

Contravenţia prevăzută la alin, (2) 'lit. a) care
sanctionneaza cu amendă de la 74 lei la 296 lei,
iar cele de la lit. b)cu amendă de la 296 lei la 737 lei

seArt, 4 93 alin. (3)

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

CAPITOLUL XIII

Sancţiuni aplicabile conf art.493


