ANEXA nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2019

TABLOUL
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se
ajustează, după caz, de către Consiliul Local al municipiului Sighetu Marmaţiei,
în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ➢ Titlul IX – Impozite şi taxe locale
CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL

Art. 457 alin. (1) clădiri rezidenţiale pf

COTA STABILITA/PROPUSA PENTRU
ANUL 2018
ANUL 2019

0,08% - 0,2%

0,08%

0,08%

Art. 457 alin. (2)

- lei/m² VALORILE STABILITE PRIN INDEXARE DE
CODUL FISCAL

Valoarea impozabilă

Tipul clădirii
A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi/sau chimic
B. Clădiri cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
încălzire (condiţii
cumulative)

Valoarea impozabilă

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electricitate
sau încălzire

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
încălzire (condiţii
cumulative)

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electricitate
sau încălzire

1013,00

607,80

1013,00

607,80

303,90

202,60

303,90

202,60

202,60

177,27

202,60

177,27

126,62

75,97

126,62

75,97

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL

Art. 458 alin. (1) cld. nerez. pf.
Art. 460 alin. (1) cld. rez. pj.
Art. 460 alin. (2) cld. nerez. pj.
Art. 462 alin. (2) bonificaţie

VALORILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019

0,2% - 1,3%
0,08% - 0,2%
0,2% - 1,3%
0% - 10%

COTA STABILITĂ/PROPUSA
ANUL 2018
ANUL 2019

0,25%

0,25%

0,08%

0,08%

1,00%

1,00%

10%

10%
1

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN
Art. 465 alin. (2) teren amplasat în intravilan la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii
Zona în
cadrul
localităţii

- lei/ha -

NIVELURILE STABILITE PRIN INDEXARE DE CODUL FISCAL

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
0
I
II
III
IV
V

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
0
I
II
III
IV
V

8389,66- 6967,41- 6120,54- 5304,06720,24576,396120,54
20975,17 17417,52 15302,37 13260,17 1811,24
1440,48
6967,41- 5266,58- 4269,79- 3604,25576,39432,554269,79
B
17417,52 13166,97 10674,99 9009,62
1440,48
1081,88
5266,58- 3604,25- 2702,68- 1711,97432,55287,692702,68
C
13166,97 9009,62
6756,71
4280,93
1081,88
719,23
3604,25- 1711,97- 1428,33996,79281,61143,841428,33
D
9009,62
4280,93
3571,83
2470,70
705,04
360,62
Art. 465 alin. (4) teren amplasat în intravilan la altă categoria de folosinţă decât terenuri cu construcţii
lei/ha -

A

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zona
Categoria
de folosinţă
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren
cu vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Neproductiv

NIVELURILE STABILITE PRIN INDEXARE DE CODUL FISCAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019

A

B

C

D

A

B

C

D

28,36
21,27
21,27
46,59
53,68

21,27
19,24
19,24
35,45
46,59

19,24
15,19
15,19
28,36
35,45

15,19
13,16
13,16
19,24
28,36

28,36
21,27
21,27
46,59
53,68

21,27
19,24
19,24
35,45
46,59

19,24
15,19
15,19
28,36
35,45

15,19
13,16
13,16
19,24
28,36

28,36

21,27

19,24

15,19

28,36

21,27

19,24

15,19

15,19
0
0

13,16
0
0

8,10
0
0

0
0
0

15,19
0
0

13,16
0
0

8,10
0
0

0
0
0

2

Art. 465 alin. (7) teren amplasat în extravilan

- lei/ha -

Categoria de folosinţă
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

Art. 467 alin. (2) bonificaţie

NIVELURILE STABILITE PRIN
INDEXARE DE CODUL FISCAL

NIVELURILE PROPUSE PENTRU
ANUL 2019

22,28- 31,40
42,54- 50,65
20,26- 28,36
20,26- 28,36
48,62- 55,71
0
48,62 – 56,72
0
8,10- 16,20
0
1,01- 6,07
26,33- 34,44
0
0

31
50
28
28
55
0
56
0
16
0
6
34
0
0

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL

COTA PROPUSA PENTRU ANUL 2019

0% - 10%

10%

3

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin. (2)
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NIVELURILE STABILITE PRIN INDEXARE
DE CODUL FISCAL

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta)
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea
8,10
cilindrică de până la 1.600 cm 3, inclusiv
Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste
9,11
1.600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm 3 şi 2.000 cm3
18,23
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm 3 şi 2.600 cm3
72,93
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3
145,87
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
293,77
Autobuze, autocare, microbuze
24,31
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată
30,39
de până la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate
18,23

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL
2019

lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta

8,10
9,11
18,23
72,93
145,87
293,77
24,31
30,39
18,23

II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
Art. 470 alin. (3) mijloc de
transport hibrid impozit redus

NIVELURILE STABILITE PRIN INDEXARE
DE CODUL FISCAL

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL
2019

- lei/200 cm3 -*

- lei/200 cm3 -*

2,02- 4,05
4
4,05- 6,07
6
50,65 – 151,95 lei/an
150 lei/an
* grupa de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL

COTA PROPUSA PENTRU ANUL 2019

50% - 100%

50%

4

r
Art. 470 alin. (5)

Impozitul pe mijloacele de transport -autovehiculele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare
de 12 tone
NIVELURILE STABILITE PRIN INDEXARE DE
CODUL FISCAL

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă
I

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele recunoscute

Impozitul (în lei/an)

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

0
143,84
400,13
562,21
562,21

143,84
400,13
562,21
1273,34
1273,34

0
143,84
400,13
562,21
562,21

143,84
400,13
562,21
1273,34
1273,34

143,85
251,22
515,62
669,59
1032,25
1032,25
1032,25

251,22
515,62
669,59
1032,25
1603,58
1603,58
1603,58

143,85
251,22
515,62
669,59
1032,25
1032,25
1032,25

251,22
515,62
669,59
1032,25
1603,58
1603,58
1603,58

669,59
678,71
1059,60
1682,59
1682,59
1682,59

678,71
1059,60
1682,59
2496,03
2496,03
2496,03

669,59
678,71
1059,60
1682,59
1682,59
1682,59

678,71
1059,60
1682,59
2496,03
2496,03
2496,03

două axe
1
2
3
4
5

II

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone

3 axe
1
2
3
4
5
6
7

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone

III 4 axe
1
2
3
4
5
6

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
Masa de cel puţin 32 tone

5

Art. 470 alin. (6)
NIVELURILE STABILITE PRIN INDEXARE DE
CODUL FISCAL

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă

I

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone

alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

0
0
0
64,83
148,91
348,47
450,78
813,44
813,44

0
0
64,83
148,91
348,47
450,78
813,44
1426,30
1426,30

0
0
0
64,83
148,91
348,47
450,78
813,44
813,44

0
0
64,83
148,91
348,47
450,78
813,44
1426,30
1426,30

139,79
325,17
534,86
785,07
948,17
1556,98
2160,73
2160,73
2160,73

325,17
534,86
785,07
948,17
1556,98
2160,73
3281,10
3281,10
3281,10

139,79
325,17
534,86
785,07
948,17
1556,98
2160,73
2160,73
2160,73

325,17
534,86
785,07
948,17
1556,98
2160,73
3281,10
3281,10
3281,10

1720,07
2393,71
2393,71

2393,71
3252,74
3252,74

1720,07
2393,71
2393,71

2393,71
3252,74
3252,74

1519,50
2110,07
2918,45
2918,45

2110,07
2918,45
4317,40
4317,40

1519,50
2110,07
2918,45
2918,45

2110,07
2918,45
4317,40
4317,40

864,08

1045,41

864,08

1045,41

alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare,
majorate

3 + 2 axe
1
2
3
4

V

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalentele recunoscute

2 + 3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone

IV

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalentele recunoscute,
majorate

2 + 2 axe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

III

Impozitul (în lei/an)

2 + 1 axe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

II

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

3 + 3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

6

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone

Art. 470 alin. (7)

1045,41
1562,04
1562,04

1562,04
2485,90
2485,90

NIVELURILE STABILITE PRIN
INDEXARE DE CODUL FISCAL

NIVELURILE PROPUSE PENTRU
ANUL 2019

Impozit - lei 9,11
34,44
52,67
64,83

Impozit - lei 9,11
34,44
52,67
64,83

21,27
56,72
212,73
Între 0 şi 1133,54
212,73
X
566,26
920,81
1416,17
2266,08
184,36
X
184,36
283,64
496,37

21,27
56,72
212,73
Între 0 şi 1133,54
212,73
X
566,26
920,81
1416,17
2266,08
184,36
X
184,36
283,64
496,37

a. Până la 1 tonă, inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

Mijloace de transport pe apă

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv
d) peste 4000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

Art. 472 alin. (2)
bonificaţie

1562,04
2485,90
2485,90

Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată

Art. 470 alin. (8)

1045,41
1562,04
1562,04

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL

COTA PROPUSĂ PENTRU ANUL 2019

0% - 10%

10%

7

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A
ALTOR AVIZE ŞI AUTORIZAŢII
Art. 474 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 m² inclusiv
b) între 151 şi 250 m² inclusiv
c) între 251 şi 500 m² inclusiv
d) între 501 şi 750 m² inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv
f) peste 1.000 m²

Art. 474 alin. (4)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism

Art. 474 alin. (10)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

Art. 474 alin. (14)
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete,
cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame
situate pe căile şi în spaţiile publice

Art. 474 alin. (15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente

Art. 474 alin. (16)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

Art. 475 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare

NIVELURILE STABILITE PRIN INDEXARE DE
CODUL FISCAL

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019

- lei 5,06-6,07
6,08-7,09
7,09-9,11
9,11-12,15
12,15-14,18
14,18+ 0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2
care depăşeşte 1000 m2

- lei 6
7
9
12
14
14,18 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2
care depăşeşte 1.000 m2

15,19

15

0-15,19

15

până la 8,10 lei, inclusiv, pentru fiecare
metru pătrat de suprafaţă ocupată de
construcţie.

8

până la 13,16 lei, inclusiv, pentru
fiecare racord.

13

până la 9,11 lei, inclusiv

9

până la 20,26 lei, inclusiv

20

Art. 475 alin. (2)
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

până la 81,04 lei, inclusiv

Art. 475 alin. (3) lit. a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
unor activităţi pentru o suprafaţă de până la 500 m 2, inclusiv

până la 4052 lei

Taxele pentru eliberarea atestatului de
producător = 40 lei
Taxele pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din
sectorul agricol = 40 lei
a1) 500 lei, pentru o suprafaţă de până
la 50 m², inclusiv;
a2) 1000 lei, pentru o suprafaţă
cuprinsă între 51 m² şi 150 m²,
inclusiv;
a3) 2000 lei, pentru o suprafaţă
cuprinsă între 151 m² şi 300 m²,
inclusiv;
8

a4) 4000 lei, pentru o suprafaţă
cuprinsă între 301 m² şi 500 m²,
inclusiv;
b1) 6000 lei, pentru o suprafaţă
cuprinsă între 501 m² şi 750 m²,
inclusiv;
b2) 8000 lei, pentru o suprafaţă mai
mare de 751 m².

Art. 475 alin. (3) lit. b)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
unor activităţi pentru o suprafaţă mai mare de 500 m 2

până la 8104 lei

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Art. 477 alin. (5)
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Art. 478 alin. (2)
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL

COTA PROPUSA PENTRU ANUL 2019

1% - 3%

3%

NIVELURILE STABILITE PRIN INDEXARE DE
CODUL FISCAL

-

lei/m2

sau fracţiune de

m2 -

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o
activitate economică

până la 32,41 lei, inclusiv

32

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj
pentru reclamă şi publicitate

până la 23,29 lei, inclusiv

23

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 481 alin. (2)
Impozitul pe spectacole
a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet,
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competiţie sportivă internă sau internaţională
b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a)

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL

0% - 2%

0% - 5%
CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE

COTA PROPUSA PENTRU ANUL 2019

2%
5%
NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019

Art. 484
Taxe speciale

Sunt prevăzute în anexa A
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE
NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL

Art. 486 alin. (1) ➢ Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale,
monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea.
Art. 486 alin. (2) ➢Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu
impact asupra mediului înconjurător.

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL
2019

Sunt prevăzute în anexa B
X
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Art. 486 alin. (4) ➢ Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe
cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului
local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare*.
Art. 486 alin. (5) ➢ Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.

506,50

500 lei

până la 32,41 lei, inclusiv

32 lei pentru fiecare m2 sau fracţiune
de m2

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIŢII COMUNE
Art. 489 alin. (1) şi(3) ➢ Criteriile economice, sociale, geografice, precum şi necesităţile bugetare sunt prevăzute în anexa C.
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL

COTA PROPUSA PENTRU ANUL 2019

0% - 50%

0%

0% - 500%

500%

0% - 500%

500%

Art. 489 alin. (2)
„(2) Cotele adiţionale nu pot fi mai mari de 50% faţă
de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.”

Art. 489 alin. (4) teren nelucrat timp de 2 ani
Art. 489 alin. (5) clădiri şi teren neîngrijite
situate în intravilan

CAPITOLUL XI – SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME şi MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 493
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) 
 lit. a) se sancţionează cu amendă
 lit. b) se sancţionează cu amendă
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
(41) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute
la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă

LIMITELE STABILITE PRIN INDEXARE DE
CODUL FISCAL

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL
2019

- lei -

- lei -

de la 70,91 lei la 282,62 lei
de la 282,62 lei la 705,04 lei
de la 329,22 lei la 1598,51 lei

71
283
330

de la 506,50 la 2532,50 lei

507

LIMITELE MINIME şi MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi(4) se majorează cu 300%. ➢ ➢ ➢
➢ Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă
de la 283,64 lei la 1.130,50 lei
➢ Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă
de la 1.130,50 lei la 2.820,19 lei
➢ Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă

de la 1.316,90 lei la 6.394,05 lei

284
1.131
1.317
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CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE
Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ➢ Regulamentul pentru stabilirea domeniilor de activitate şi condiţiile în
Anexa A
care se pot institui taxe speciale, modul de organizare şi de funcţionate a serviciilor de interes public local este prevăzut în anexa A.1 care face parte integrantă din anexa A.
În cazul în care acest regulament este aprobat de către autoritatea deliberativă prin hotărâre distinctă, în formula introductivă a prezentei hotărâri, la nr. crt. 24), se face trimitere la aceasta.
„(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe NIVELURILE STABILITE DE
Art. 484
speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.
NIVELURILE PROPUSE
CONSILIUL LOCAL
Taxe speciale 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.”
PENTRU ANUL 2018
PENTRU ANUL 2019
- lei DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE şi DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA

Format A4 = 2
Format A4 = 2
1) Taxa specială de identificare în arhivă a documentelor, fotocopiere şi vizare pentru conformitate cu originalul,
lei/pagină
lei/pagină
inclusiv pentru copierea documentelor reprezentând informaţii de interes public, furnizate la cerere:
- format A4
Format A3 = 3
Format A3 = 3
- format A3
lei/pagină
lei/pagină
Modul de calcul, declarare, încasare a taxei speciale de fotocopiere:
- funcţionarul responsabil cu identificarea şi copierea documentelor solicitate întocmeşte nota de plată, care se predă contribuabilului pentru achitarea sumei la casierie
Direcţiei Venituri;
- în cazul în care documentele solicitate se expediază prin poştă, funcţionarul responsabil cu pregătirea acestora va înştiinţa în scris solicitantul privind cuantumul taxei
speciale de copiere şi modalităţile de plată a acesteia şi va urmări achitarea acesteia anterior expedierii documentelor;
- taxa se încasează la ridicarea documentelor solicitate sau anterior expedierii acestora prin poştă;
- veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcţia Venituri pentru achiziţionarea produselor de birotică necesare emiterii actelor, renovarea şi igienizarea birourilor
Direcţiei Venituri, incluzându-le în cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru anul următor.
a) persoane fizice a) persoane fizice 8 lei/persoană/lună
8 lei/persoană/lună
12) Taxă specială pentru servicii publice de salubrizare menajeră pentru utilizatorii serviciului public de salubrizare
care nu au încheiate contracte de prestare cu operatorul de salubritate şi beneficiază de serviciul public de salubritate
b) persoane juridice b) persoane juridice 80 lei/mc
80 lei/mc
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CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE

Anexa B

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2018
- lei -

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019

X
1,0 lei/mp/zi
0,2 lei/mp/zi
X
1,0 lei/mp/zi

X
1,0 lei/mp/zi
0,2 lei/mp/zi
X
1,0 lei/mp/zi

0,5 lei/mp/zi
7,0 lei/mp/zi

0,5 lei/mp/zi
7,0 lei/mp/zi

16,0 lei/mp/zi
5,0 lei/mp/zi
X

16,0 lei/mp/zi
5,0 lei/mp/zi
X

1090 lei/zi
1634 lei/zi
2179 lei/zi
X

1090 lei/zi
1634 lei/zi
2179 lei/zi
X

545 lei/zi
1090 lei/zi

545 lei/zi
1090 lei/zi

2,0 lei/mp/zi

2,0 lei/mp/zi

X

X

8
11
19
27
X
2
2
1
0,5

8
11
19
27
x
2
2
1
0,5

Art. 486 alin. (1) ➢ Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de
arhitectură şi arheologice şi altele asemenea.*)
1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice
1.1) Taxa ocupare teren cu tonete(comerţ), chioşcuri
1.2) Taxa ocupare teren cu scări de acces
1.3) Taxa ocupare teren cu terase (străzile din anexa 4 - zonare intravilan)
1.3.1) Zona A + strada Bogdan Vodă până la intersecţie cu str. Căprioarei şi str.
Ghe. Şincai
1.3.2) Zona B, C, D
1.4) Taxă ocupare teren pentru activităţi ocazionale - comercializarea de
produse pentru 1 Martie, 8 Martie, Paşte, Luminaţii, 1 Decembrie, Crăciun,
Datini şi Obiceiuri,An Nou,etc
1.5) Taxă ocupare teren pentru expunere de maşini sau altele asemenea
1.6) Taxă ocupare teren pentru activităţi comerciale şi reclamă
1.7) Taxă ocupare teren pentru activităţi ocazionale:circ, concerte, parc
distracţii, festivaluri, spectacole în aer liber, manifestări promoţionale
a) pentru suprafeţe de până la 250 mp inclusiv
b) pentru suprafeţe intre 251 mp şi 500 mp inclusiv
c) pentru suprafeţe peste 500 mp
1.8) Taxă utilizarea temporară a locurilor publice curse auto-moto, ciclism,
carting, manifestări artistice cu caracter promoţional şi altele asemenea
a) pentru trasee de lungime de până la 5000 m inclusiv
a) pentru trasee de lungime peste 5001m
1.9) Taxă utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfăşurarea
evenimentelor constând în distribuirea de materiale promoţionale( flyere,
stikere, cataloage, pliante, publicaţii) expoziţii de pictură, fotografie, artizanat,
expoziţii micilor meseriaşi şi altele asemenea.
1.10) Taxă vânzarea de produse de orice fel din autovehicule sau autoturisme
în târguri; lei/vehicul/zi
a) autoturisme
b) microbuze
c) autocamioane < 5T
d) autocamioane > 5T
1.11) Taxă vânzarea de animale, păsări lei/animal/zi
a) bovine, cabaline, porcine peste 6 luni
b) ovine, caprine, porcine până la 6 luni
c) animale mici şi păsări
d) pui de 1 zi

12

1.12) Taxă ocupare locuri necesare vânzării produselor rezultate din exercitarea
unei activităţi autorizate pe cont propriu şi vânzarea obiectelor de ocazie lei/mp/zi
a) Piaţa Central Agroalimentară
a1) Hala de lapte
a2) Mese legume si fructe
b) Piaţa Bazar
c) Piaţa Cuza Vodă
1.13) Taxă intrare în târguri - lei/persoană
1.14) Taxă de intrare cu autovehiculele în piaţă - lei / autovehicul/zi
1.15) Taxă teren ocupat de construcţii - lei /mp/zi
a) Piaţa Central Agroalimentară
b) Piaţa Cuza Vodă
c) Piaţa Bazar
1.16) Chirie clădiri şi chioşcuri în Piaţa Agroalimentară şi Piaţa Bazar
lei/mp/lună
1.17) Taxă închiriere cântare - lei/buc/zi
1.18) Taxă grup sanitar - lei
1.19) Taxă salubrizare, pentru agenţii economici care au contracte de închiriere
cu Serviciul Public de Gospodărie Urbana-în Piaţa Agroalimentară
1.20) Taxă cursă trenuleţ - lei/persoană
1) Traseu zilnic
2) Traseu modificat - evenimente ocazionale
3) Trasee turistice
1.21) Taxă rezervare loc de parcare pentru agenţi economici, prducători şi
comercianţi care au contracte de închiriere teren, clădiri cu SPG Urbana în
parcarea Pieţei Agroalimentare
1.22) Taxă utilizare Sală Polivalentă
1.23) Taxă utilizare Stadion Municipal
1.23.1) teren sport nr. 1 – pentru evenimente ocazionale
1.23.2) teren sport nr. 1 – activităţi sportive - cu excepţia instituţiilor publice
2) teren sport nr. 2
1.24) Taxă utilizare Săli de sport deţinute de unităţile şcolare
1.2) Taxa pentru ocuparea unor suprafeţe de teren proprietate privată a
municipiului
1.2.1) Taxa ocupare teren cu destinaţia garaje şi magazii de lemne - H.C.L.
21/2006
1.2.2) Taxa ocupare teren cu destinaţia scări de acces - cu excepţia rampelor
pentru persoanele cu handicap - HCL 21/2006
1.2.3) Taxa ocupare teren cu destinaţia chioşcuri - HCL 21/2006

X

X

X
6
5
3
3
2
11
X
0,50
0,50
0,25

X
6
5
3
x
x
11
X
0,55
x
0,30

22

22

3
1,00

5
1,00

25 lei/luna fără TVA

35 lei/luna fără TVA

X
3
8
10

X
3
8
10

50 lei/autovehicul/lună

50 lei/autovehicul/lună

60 lei/oră
X
500 lei/oră
120 lei/oră
60 lei/oră
60 lei/oră

60 lei/oră
X
500 lei/oră
120 lei/oră
60 lei/oră
60 lei/oră

X

X

0,8 lei/mp/lună

0,8 lei/mp/lună

0,2 lei/mp/zi

0,2 lei/mp/zi

1,0 lei/mp/zi

1,0 lei/mp/zi
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1.2.4) Taxa ocupare teren de către societăţile comerciale care nu au dobândit
certificatele de atestare a dreptului de proprietate a suprafeţelor de teren
proprietatea municipiului, aflate în folosinţă legală a acestora şi care sunt strict
necesare în vederea realizării obiectivului lor de activitate - HCL 86/2003
a) pentru terenurile aferente construcţiilor (sub clădire)
b) terenuri necesare obiectului de activitate ( căi de acces, alei, curţi)
c) alte terenuri
1.2.5) Taxă utilizare teren cu destinaţie agricolă, aparţinând domeniului privat
a) fâneţe naturale situate la 250-500 metrii altitudine - Câmpu negru, Piclău,
Valea Mare, Mocăniţei
b) fâneţe naturale situate la 500-700 metrii altitudine - Iangli, Unghiuri, Valea
Spinului
c) fâneţe naturale situate la 700-1000 metrii altitudine - Urda,Ciungi, Preluci,
Piatra, Secături, Borcut, Iapa
d) arabil
1.3) Taxă ocupare locuri pentru amplasare reclame
1.3.1) Taxă ocupare locuri pentru amplasare reclame fixe - suprafaţa în mp. a
proiecţiei pe orizontală a bazei panoului
1.4) Taxă ocupare locuri pentru Târgul Tradiţional sau cu tematică prestabilită
1.5) Taxă contravaloare certificat de înregistrare vehicule ocazionale
1.6) Taxă închiriere sală TRANZIT - cu excepţia instituţiilor publice
1.7) Taxă pentru furnizarea datelor cu caracter personal din registrul permanent
de evidenţă a populaţiei
1.8) Cheltuieli de executare silită - conform art. 256 din Legea 207/2015privind
Codul de procedura fiscală
1.9) Taxă cazare Stadion
1.10) Contravaloare carte de identitate
1.10.1) Permanenta
1.10.2) Provizorie
1.11) Taxă utilităţi (salubrizare, iluminat, apă, canalizare) pentru agenţi
economici, producători, comercianţi care au contracte de închiriere masă în
Piaţa Agroalimentară şi Piaţa din zona Bazar
1.12) Taxă închiriere căsuţe de lemn
1.13) Taxă închiriere microbus - cu excepţia instituţiilor publice din subordinea
UAT Sighet
1.13.1) 17 locuri
1.13.2) 24 locuri
1.14) Taxă închiriere utilaje pentru terţi
1.14.1) buldoexcavator
1.14.2) cilindru compactor
1.14.3) PRP

X

X

2,6 lei/mp/an
1,3 lei/mp/an
13 lei/mp/an
X

2,6 lei/mp/an
1,3 lei/mp/an
13 lei/mp/an
X

800 lei/hectar

800 lei/hectar

750 lei/hectar

750 lei/hectar

600 lei/hectar

600 lei/hectar

1000 lei/hectar
X

1000 lei/hectar
X

2 lei/mp/lună

2 lei/mp/lună

25 lei/loc/zi
55 lei/vehicul
X
1 leu/fiecare persoană pentru care se
solicită informația

25 lei/loc/zi
55 lei/vehicul
50 lei/oră sau 300 lei/zi
1 leu/fiecare persoană pentru care se
solicită informația

7 lei/comunicare

7 lei/comunicare

25 lei/zi/pat
X
7 lei
1 leu

30 lei/zi/pat
X
7 lei
1 leu

X

50 lei/lună/masă

X

5 lei/zi

X

X

X
X
X
X
X
X

4 lei/km
5 lei/km
X
130 le/oră
100 lei/oră
100 lei/oră
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Nr.
crt.

1.0
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Zonificarea străzilor din intravilanul municipiului Sighetu Marmaţiei
ZONA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Anexa C

DENUMIREA STRĂZILOR
22 Decembrie 1918
9 Mai
Avram Iancu până la nr. 15 inclusiv şi nr. 22 inclusiv
Basarabia - cartier şi stradă
Bogdan Vodă până la nr. 13 şi nr. 88 inclusiv
Bradului - cartier şi stradă
Constructorului - cartier şi stradă
Corneliu Coposu
Dragoş Vodă până la nr. 5 inclusiv şi nr. 12 inclusiv
Gheorghe Doja - stradă şi bloc
Gheorghe Şincai
Ioan Mihaly de Apşa
Ion Creangă
Iuliu Maniu - până la nr. 29 inclusiv şi nr. 32 inclusiv
Mihai Eminescu - până la 5 inclusiv şi 6 inclusiv
Mihail Kogălniceanu - până la nr. 15 inclusiv şi nr. 24B inclusiv
Nucului - cartier şi stradă
Octavian Goga
Plevnei
Poet Andrei Mureşanu
P-ţa 1 Decembrie 1918 - cartier şi stradă
P-ţa Libertăţii
Traian - cartier şi stradă
Traian - cartier şi stradă
Tudor Vladimirescu - stradă şi cartier
Vasile Alecsandri - până la nr. 1A inclusiv
Car.1 Mai - stradă şi cartier
Alexandru Ivasiuc - stradă şi cartier
Alexandru Vlahuţă
Arhimandrit Ghermano Vida
Avram Iancu - de la nr. 17 inclusiv şi nr 24 inclusiv până la 32 şi 67
Balc Vodă - până la nr. 5 inclusiv şi nr. 20 inclusiv
Bobâlna
Bogdan Vodă - cartier
Bogdan Vodă - stradă - între nr.13 inclusiv şi nr. 89 inclusiv şi între nr. 90 inclusiv şi nr. 166 inclusiv
C.A. Rosetti
Căprioarei
Piaţa Cuza Vodă - cartier şi strada
Decebal
Dimitrie Bolintineanu
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Dr. Pop Victor(Plevnei)
Dragoş Vodă - stradă între nr. 7 inclusiv şi nr.14 inclusiv şi între nr. 49 inclusiv şi nr. 36 inclusiv
Eroilor
General Mociulschi - cartier şi stradă
George Coşbuc - stradă şi cartier
Gheorghe Bariţiu
Gheorghe Bilaşcu (Ghioceilor)
Gheorghe Lazăr
Gutinului
Ignişului
Independenţei - cartier şi stradă
Ion Luca Caragiale
Iuliu Maniu - de la nr. 31 inclusiv şi nr. 34 inclusiv până la capăt
Izei - până la nr. 9 inclusiv şi nr. 12 inclusiv
Lucian Blaga
Mărăşeşti
Mihai Eminescu - de la nr. 7 inclusiv şi nr. 8 inclusiv până la capăt
Mihai Viteazul cartier şi stradă
Mihail Kogălniceanu - de la nr. 17 inclusiv şi nr. 26 inclusiv până la capăt
Nicolae Bălcescu
Pictor Nicolae Grigorescu
Nicolae Titulescu - până la nr. 31 inclusiv şi nr.28 inclusiv
Pintea Viteazu
Popa Lupu - cartier
Popa Lupu - stradă până la nr. 48 inclusiv şi nr. 63 inclusiv
Simion Bărnuţiu - până la nr. 12 inclusiv şi nr. 21
Szilagyi Istvan Acad.
Ştefan cel Mare
Tractorului - până la nr. 27 inclusiv şi nr. 28 inclusiv
Traian Bilţiu Dăncuş
Unirii - cartier şi stradă
Vasile Alecsandri - de la nr. 2 inclusiv şi nr. 3 inclusiv până la capăt
Zimbrului
Arieşului
Avram Iancu - de la nr. 32 inclusiv şi nr 67 inclusiv până la capăt
Balc Vodă - de la nr. 7 inclusiv şi nr. 22 inclusiv până la capăt
Bogdan Vodă - de la nr.91inclusiv şi nr.168 inclusiv până la capăt
Cloşca
Corbului
Crişan
Constantin Dobrogeanu Gherea
Dr. Vasile Ilea(Plugarilor)
Dr. Mihai Marina
Dragoş Vodă - de la nr.51 inclusiv şi nr. 38 inclusiv până la nr.165 inclusiv şi nr. 194 inclusiv
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86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Florilor
Gării
Horea
Ioan Ghica
Izei - de la nr.11inclusiv şi nr.14 inclusiv până la capăt
Lazu Şesului
Locul Târgului
Mihai Tompa
Muzeului(Bicazului)
Nicolae Titulescu -de la nr.33 inclusiv şi nr.30 inclusiv până la capăt
Pandurilor
Pescarilor
Popa Lupu -de la nr.50 inclusiv şi nr.65 inclusiv până la capăt
Primăverii
Rodnei
Simion Bărnuţiu -de la nr.14 inclusiv şi nr.23 inclusiv până la capăt
Solovan
Şerpilor
Tisei
Titu Maiorescu
Tractorului - de la nr. 29 inclusiv şi nr. 30 inclusiv până la capăt
Xenopol
Ana Ipătescu
Câmpu Negru
Dealu Cetăţii
Dobăieş
Dorobanţilor
Dragoş Vodă - de la nr.167 inclusiv şi nr. 196 inclusiv la capăt
Făget
Iapa
Lazu Baciului
Mioriţei
Mocăniţei
Int. Morii
Int. Muncitorilor
Pietrosului
Progresului
Şugău
Tepliţei
Valea Cufundoasă
Valea Hotarului
Valea Mare
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REDUCERI SAU SCUTIRILE CE POT FI ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Temeiurile juridice
Art. 456 alin. (2) lit. a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la ali.(1)
lit.x) ;(anexa 5)
Art. 456 alin. (2) lit. b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele
construite protejate;
Art. 456 alin. (2) lit. c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; ;(anexa 2)
Art. 456 alin. (2)lit. d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; ;(anexa 9)
Art. 456 alin. (2) lit. e) 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, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; ;(anexa 3)
Art. 456 alin. (2) lit. f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) 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, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; ;(anexa 4)
Art. 456 alin. (2) lit. g) 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, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
Art. 456 alin. (2) lit. h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări
publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit
nu se aplică noului proprietar al acesteia;
Art. 456 alin. (2) lit. i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 2 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; ;(anexa 6)
Art. 456 alin. (2) lit. j) clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare; ;(anexa 7)
Art. 456 alin. (2) lit. k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori
constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;
Art. 456 alin. (2) lit. l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în
domeniul ajutorului de stat;
Art. 456 alin. (2) lit. m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal 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 modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; ;(anexa 8)
Art.456 alin.2 lit. n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi
completările ulterioare ;(anexa 8)
Art.456 alin.2 lit. o) clădirile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu
Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta
Dunării", republicată, cu modificările ulterioare;)
Art.456 alin.2 lit. p) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de
minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
Art.456 alin.2 lit. r) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
Art. 464 alin. (2) lit. a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul
menţine afectaţiunea de interes public; ;(anexa 3)
Art. 464 alin. (2) lit. b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; ;(anexa 4)
Art. 464 alin. (2) lit. c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul
menţine afectaţiunea de interes public;
Art. 464 alin. (2) lit. d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; ;(anexa 2)
Art. 464 alin. (2) lit. e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; ;(anexa 9)
Art. 464 alin. (2) lit. f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
Art. 464 alin. (2) lit. g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 2 ani; ;(anexa 6)
Art. 464 alin. (2) lit. h) terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr.
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; ;(anexa 7)
Art. 464 alin. (2) lit. i) terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case
memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin.(1) lit. x, cu excepţia terenuriloe care sunt folosite pentru activităţi economice;
Art. 464 alin. (2) lit. j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie

Anexa D
OPŢIUNE
100%
50%
100%
100%
100%
100%
0%
0%

100%
100%
0%
0%
100%

100%
0%

0%
0%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.
NOTĂ

de şomaj sau ajutor social;
Art. 464 alin. (2) lit. k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de
legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
Art. 464 alin. (2) lit. l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional folosite pentru păşunat;
Art. 464 alin. (2) lit. m) terenurile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu
Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu modificările ulterioare;
Art. 464 alin. (2) lit. n terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare;)
Art. 464 alin. (2) lit. o) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială
proprie;
Art. 464 alin. (2) lit. p) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate;
Art. 464 alin. (2) lit. q) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate;
Art. 464 alin. (2) lit. r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor;
Art. 464 alin. (2) lit. s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcţie de suprafaţa afectată şi
de perioada punerii monumentelor la dispoziţia publicului pentru vizitare, precum şi instituţiilor specializate pentru cercetare.
Art. 476 alin. (2) lit. a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe
cheltuială proprie;
Art. 476 alin. (2) lit. b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism
întocmite potrivit legii;
Art. 476 alin. (2) lit. c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Art. 476 alin. (2) lit. d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective.
Taxe speciale – anexa A
Alte taxe locale – anexa B
Reducerile sau scutirile se acordă doar pentru anul fiscal 2018 şi până la data de 1 a lunii următoare în care au intervenit modificări de orice natură care duc la încetarea acordării
facilităţii.

0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
0%
0%

0%

0%
0%
0%
0%

Anexele A, B, C şi D fac parte integrantă din prezenta anexă.

19

III. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2
) Extras din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „Art. 50. – (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se
actualizează anual cu indicele ratei inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Justiţiei.;”
2
) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
b) taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege;
(11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) … se ajustează pentru a reflecta rata inflaţiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice.”
1

NIVELURILE
ACTUALIZATE1/AJUSTATE2
Extras din norma juridică
PENTRU ANUL 2018
- lei Art. 3. – (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:
a) până la valoarea de ……1) lei – 8%, dar nu mai puţin de …..2) lei;
5001) … 202)
1
2
3
4
1
b) între …… ) lei şi…… ) lei - …… ) lei + 7% pentru ce depăşeşte …… ) lei;
501 ) … 5.0002) … 403) … 5004)
1
2
3
4
c) între …… ) lei şi…… ) lei - …… ) lei + 5% pentru ce depăşeşte …… ) lei;
5.0011) … 25.0002) … 3553) … 5.0004)
d) între ……1) lei şi……2) lei - ……3) lei + 3% pentru ce depăşeşte ……4) lei;
e) între ……1) lei şi……2) lei - ……3) lei + 2% pentru ce depăşeşte ……4) lei;
f) peste ……1) lei - ……2) lei + 1% pentru ce depăşeşte ……3) lei.
Art. 5. – (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:
b) stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei-părţi ce se cuvine fiecărui
coproprietar …… lei pentru fiecare coproprietar;
Art. 6. – (1) Cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii speciale
prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în
continuare Cod de procedură civilă, se taxează cu …… 1) lei, dacă valoarea cererii nu
depăşeşte ……2) lei, şi cu ……3) lei, pentru cererile a căror valoare depăşeşte ……4)
lei.
(2) Cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a VI-a din Codul
de procedură civilă, se taxează cu …… lei.
(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluţionate
potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărţii a VI-a din Codul de
procedură civilă, se taxează cu …… lei.
(4) Cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, când sunt neevaluabile în
bani, se taxează cu 201) lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanţă
preşedinţială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 50 2) lei, dacă valoarea
acesteia nu depăşeşte 2.0003) lei, şi cu 2004) lei, dacă valoarea ei depăşeşte 2.0005)
lei.

NIVELURILE
ACTUALIZATE1/AJUSTATE2
PENTRU ANUL 2019
- lei -

250.0001) … 6.1052) … 250.0003)

5001) … 202)
… 5.0002) … 403) … 5004)
5.0011) … 25.0002) … 3553) …
5.0004)
1
25.001 ) … 50.0002) … 1.3553) …
25.0004)
1
50.001 ) … 250.0002) … 2.1053) …
50.0004)
250.0001) … 6.1052) … 250.0003)

50

50

501) … 2.0002) … 2003) … 2.0004)

501) … 2.0002) … 2003) … 2.0004)

200

200

100

100

201) … 502) … 2.0003) … 2004) …2.0005)

201) … 502) … 2.0003) … 2004)
…2.0005)

25.0011) … 50.0002) … 1.3553) … 25.0004)
50.0011) … 250.0002) … 2.1053) … 50.0004)

5011)
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Art. 7. – Acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele
morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice se taxează cu
100
…… lei.
Art. 8. – (1) Se taxează cu …… lei următoarele acţiuni şi cereri introduse la instanţele
100
judecătoreşti:
(2) Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, când nu este accesorie
acţiunii în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic
501) … 5.0002) … 3003) … 5.0004)
patrimonial se taxează cu 501) lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.0002) lei, şi
cu 3003) lei, pentru cererile a căror valoare depăşeşte 5.0004) lei.
Art. 9. – Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:
a) cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant la proces – pentru
100
care se solicită recuzarea - …… lei;
b) cereri de strămutare în materie civilă - …… lei;
100
c) cereri de repunere în termen - …… lei;
20
d) cereri de perimare - …… lei;
20
e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile
20
judiciare şi despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - …… lei
f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în
20
judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - …… lei;
h) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute - …… lei;
50
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci
0,20
când sunt efectuate de către instanţă - …… lei/pagină;
j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare
1
exemplar de copie - …… leu/pagină;
k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau
situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate
1
în arhiva acestora - …… leu/pagină;
l) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile
judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, se taxează cu …… lei pentru fiecare
5
exemplar de copie.
Art. 10. – (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:
a) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a titlurilor, altele decât hotărârile
20
judecătoreşti, pentru fiecare titlu - …… lei;
b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - …… lei.
50
(2) În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a
căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este
mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate
1.0001) … 100 1)
depăşi suma de ……1) lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul
executării silite nu este evaluabil în bani, contestaţia la executare se taxează cu
……2) lei.
(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu …… 1) lei,
dacă valoarea cererii nu depăşeşte ……2) lei, şi cu ……3) lei, pentru cererile a căror
501) … 5.0002) … 3003) … 5.0004)
valoare depăşeşte ……4) lei.
Art. 11. – (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:

100
100
501) … 5.0002) … 3003) … 5.0004)

100
100
20
20
20
20
50
0,20
1
1

5

20
50

1.0001) … 100 1)

501) … 5.0002) … 3003) … 5.0004)
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a) cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să
consfinţească înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere
20
20
- …… lei;
b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - …… lei; când cererile au ca obiect
1001) … 1.0002)
1001) … 1.0002)
instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi aeronavelor se taxează cu …… lei;
c) contestaţia privind tergiversarea procesului şi plângerea împotriva încheierii de
20
20
soluţionare a contestaţiei - …… lei.
Art. 12. – Cererile pentru dobândirea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării şi pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum
urmează:
a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului
300
300
acestora - …… lei;
b) cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către organizaţiile prevăzute în
Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi
200
200
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei;
c) cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop
lucrativ, fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi
100
100
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei.
Art. 13. – Acţiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează:
a) pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, pentru constatarea
încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şia
sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea oricăror măsuri în
100
100
scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării
acestora ori pentru restabilirea dreptului atins - …… lei;
b) pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor
născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv
100
100
drepturile patrimoniale ale inventatorului - …… lei;
c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene şi
300
300
modele industriale - …… lei.
Art. 14. – (1) Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele
judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu
modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind
falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
200
200
287/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 503/2004 privind
redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de
asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează cu …… lei.
(2) Cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în
100
100
registrul comerţului se taxează cu …… lei.
Art. 15. – Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:
a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în
200
200
continuare Codul civil - …… lei;
b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) şic) din Codul civil
100
100
- …… lei;
c) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil 50
50
…… lei;
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d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestaţiei
50
50
compensatorii - …… lei;
e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorţ şi care au ca obiect
stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei
părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor
20
20
persoane decât părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei - ……
lei fiecare cerere;
f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - …… lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii,
20
20
de taxă de timbru.
Art. 16. – În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei
autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează:
a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins,
precum şi pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui
50
50
înscris - …… lei;
b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite
300
300
printr-un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de …… lei.
Art. 17. – Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum urmează:
a) contestaţia împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau,
după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost
100
100
soluţionate conflictele de competenţă dintre notarii publici - …… lei;
b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act
20
20
notarial - …… lei.
Art. 18. – Se taxează cu …… lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr.
20
20
188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările ulterioare:
Art. 19. – În materie contravenţională, plângerea împotriva procesului-verbal de
constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii
20
20
pronunţate se taxează cu …… lei.
Art. 20. – Acţiunile şi cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuţie
50
50
fondul dreptului, se taxează cu …… lei.
Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau
20
20
mixte şi apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu …… lei.
Art. 22. – Cererile adresate Ministerului Justiţiei se taxează după cum urmează:
a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a
10
10
fi utilizate în străinătate - …… lei pentru fiecare înscris ori copie;
b) cereri pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor - …… lei;
300
300
c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic şia
experienţei dobândite în România, în vederea admiterii şi practicării acesteia în
celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European;
pentru atestarea calificării de traducător şi interpret autorizat, în vederea exercitării
100
100
acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic
European ori în Confederaţia Elveţiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic
judiciar în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau
ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană - …… lei;
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d) cereri adresate Ministerului Justiţiei în vederea recunoaşterii calificării profesionale
de traducător şi interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condiţiile Legii nr.
200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru
100
profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare - ……
lei.
Art. 23. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 50% din:
a) taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de
20
prima instanţă, dar nu mai puţin de …… lei;
b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani,
20
dar nu mai puţin de …… lei.
Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu …… lei dacă
se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7
100
din Codul de procedură civilă.
(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept
material, pentru cereri şi acţiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din
1001) … 1002)
taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puţin de …… 1) lei; în aceeaşi ipoteză,
pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu ……) lei.
Art. 25. – (1) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după
20
caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:
(2) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz,
50
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:
(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele
100
hotărârii se timbrează, în toate situaţiile, cu …… lei.
Art. 26. – (1) Pentru formularea contestaţiei în anulare se datorează taxa de …… lei.
100
(2) Cererea de revizuire se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv de revizuire
100
invocat.
(3) Acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv
100
invocat.
Art. 27. – Orice alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite
20
de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu …… lei.

100

20
20
100

1001) … 1002)

20
50
100
100
100
100
20
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Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. ____/2018 a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei
Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi teren aferent clădirilor
utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi
sociale ca furnizori de servicii sociale
(art. 456 alin. (2) lit. c / art. 464 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 227/2015
Art. 1. Organizaţiile neguvernamentale şi întreprinderile sociale care deţin în proprietate clădiri şi teren
aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale pot beneficia de scutire la plata impozitului pe
clădiri şi teren.
Art.2. Serviciile sociale care trebuie desfăşurate de organizaţiile neguvernamentale şi întreprinderile sociale
pentru a beneficia de scutire sunt:
a)recuperare şi reabilitare;
b)suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;
c)educaţie informală extracuriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoia fiecărei categorii;
d)asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;
e)asistenţă şi suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane dependente de
consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii
monoparentale, persoane afectate de violenţa în familie, victime ale traficului de fiinţe umane, persoane
infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu venituri mici, imigranţi, persoane fără adăpost, bolnavi
cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie social;
f)sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională;
g)îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele
aflate în fazele terminale ale unor boli;
h) mediere socială;
i)consiliere în cadru instituţionalizat, în centre de informare şi consiliere;
j)orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor
individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.
Art.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
a)organizaţiile neguvernamentale şi întreprinderile sociale îşi desfăşoară activitatea în condiţiile O.G.
nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 197/2012
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
b)clădirea să fie proprietatea organizaţiei sau întreprinderii acreditată ca furnizor de servicii sociale;
c) organizaţiile sau întreprinderile să fie acreditate ca furnizor de servicii sociale;
d) în clădire să se desfăşoare exclusiv serviciile sociale pentru care organizaţia sau întreprinderea a fost
acreditată;
e)furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal.
Art.4. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită
de următoarele documente:
a) actul de înfiinţare al organizaţiei neguvernamentale sau a întreprinderile sociale;
b) statutul organizaţiei neguvernamentale sau a întreprinderile sociale;
c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizaţiei neguvernamentale sau a
întreprinderile sociale;
d) memoriu de activitate;
e) raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecţie, întocmit de
inspectorii sociali;
f) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.2a.
1

Art. 5. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care
persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative.
Art. 6. (1) Organizaţia neguvernamentală sau a întreprinderea socială care solicită scutire la plata impozitului
pe clădiri şi teren are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în
perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a
depus cererea de scutire.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data
acordării acesteia.
Art. 7. (1) Organizaţia neguvernamentală sau a întreprinderea socială care beneficiază de scutire la plata
impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal
orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale
situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care au intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a
anului în care au intervenit modificările.
Art. 8. (1) Anual, până cel târziu la data de 30 ianuarie, Organizaţia neguvernamentală sau a întreprinderea
socială care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a depune la organul
fiscal un memoriu privind activitatea desfăşurată în anul anterior, precum şi raportul/rapoartele de
monitorizare din cadrul misiunilor de inspecţie, întocmite de inspectorii sociali în cursul anului anterior.
(2) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) conduce la ridicarea scutirii acordate începând cu data
de 1 ianuarie a anului pentru care nu s-au depus documentele.
Art. 9 Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele
fiscale restante.
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Anexa nr.2/a

CĂTRE,
MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI
DIRECŢIA VENITURI

Subscrisa ________________________________, cod unic de identificare __________, cu sediul în,
tel.______________________, fax_____________, adresa de email______________.
Reprezentată prin dl./d-na _____________________________________________în
calitate
de
______________,
domiciliat (ă) în localitatea ____________________, Jud. ________, , posesor al B.I./C.I.__ seria ____,
nr.___________, CNP ____________________, prin prezenta solicit scutire de la plata*)
_________________________________,
pentru
imobilul
situat
în
________________________________________, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Sighetu Marmaţiei nr. _______________________ /2018
La prezenta cerere anexez:
- actul de înfiinţare al asociaţiei sau fundaţiei;
- statutul asociaţiei/fundaţiei;
- certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociaţiei sau fundaţiei;
- memoriu de activitate;
- raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecţie, întocmit de
inspectorii sociali;
- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

Data _____

Semnătura,

Notă: * impozitul pe clădire şi/sau impozit teren
1 .Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi
data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancţionează cu amendă şi duce
la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.
2.Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale
situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care au intervenit modificările.
3.Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1
ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
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Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. ____/2018 a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei
Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi teren 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
(art. 456 alin. (2) lit. e/ art. 464 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015
Art.1. (1) Persoanele fizice şi juridice care au în proprietate clădiri şi teren 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 beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren.
(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.
Art.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
a) clădirea şi terenul să fie restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 republicată;
b) în clădire să se menţină afectaţiunea de interes public.
Art.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită
de următoarele documente:
a) documentul de restituire a clădirii şi terenului;
b) contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menţine afectaţiunea de interes public;
c) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 3a.
Art. 4. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care
persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative.
Art. 5. (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri are obligaţia de a aduce la cunoştinţa
organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi
data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale
situaţiei existente la data depunerii cererii.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării acesteia.
Art. 6. (1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri are obligaţia ca ulterior
acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă
la data acordării scutirii.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale
situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care au intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului
în care au intervenit modificările.
Art. 7. Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele
fiscale restante.
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Anexa nr. 3/a

CĂTRE,
MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI
DIRECŢIA VENITURI

Subsemnatul (a)____________________________________, domiciliat (ă) în Jud. _________, localitatea
____________________________, posesor al B.I./C.I.____, seria ____, nr. ______, CNP, (co)proprietar al
imobilului restituit 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,
situat în
____________________________________ prin prezenta solicit scutire de la plata *)
__________________________ , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sighetu Marmaţiei
nr._________/2018
La prezenta cerere anexez:
- copie buletin/carte de identitate a solicitantului ;
- documentul de restituire a clădirii şi terenului;
- contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menţine afectaţiunea
de interes public;
- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

Data

Semnătura,

____________________________________________________________________________
Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren
1 .Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi
data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancţionează cu amendă şi duce
la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.
2.Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale
situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care au intervenit modificările.
3.Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1
ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
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Anexa nr. 4 la Hotărârea nr.___/2018 a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi terenul aferent clădirilor
retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
aparţinut cultelor religioase din România, republicată
(art. 456 alin. (2) lit. f/ art. 464 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015
Art.1. (1) Cultele religioase din România, recunoscute potrivit Legii nr. 489 din 28 decembrie 2006,
republicată, privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, care au în proprietate clădiri şi teren
retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
aparţinut cultelor religioase din România, republicată beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi
teren.
(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public
(imobilele retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate, finanţate sau
cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).
Art.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
a)clădirea şi terenul să fie retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr.94/2000 republicată;
b)în clădire să se menţină afectaţiunea de interes public.
Art.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită
de următoarele documente:
a) documentul de retrocedare a clădirii şi terenului;
b) contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menţine afectaţiunea de interes public;
c) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.4a.
Art. 4. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care
persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative.
Art. 5. (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri are obligaţia de a aduce la cunoştinţa
organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi
data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale
situaţiei existente la data depunerii cererii.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării acesteia.
Art. 6. (1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri are obligaţia ca ulterior
acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă
la data acordării scutirii.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale
situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care au intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a
anului în care au intervenit modificările.
Art. 7. Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele
fiscale restante.
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Anexa nr. 4/a

CĂTRE,
MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI
DIRECŢIA VENITURI

Subscrisa ________________________________, cod unic de identificare __________, cu sediul în,
tel.______________________, fax_____________, adresa de email______________.
Reprezentată prin dl./d-na _____________________________________________în
calitate
de
______________,
domiciliat (ă) în localitatea ____________________, Jud. ________, , posesor al B.I./C.I.__ seria ____,
nr.___________, CNP ____________________, prin prezenta solicit scutire de la plata*)
_________________________________,
pentru
imobilul
situat
în
________________________________________ conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Sighetu Marmaţiei nr. ___/2018
La prezenta cerere anexez:
-copie cod unic de înregistrare;
-documentul de restituire a clădirii şi terenului;
-contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menţine afectaţiunea de interes public;
-extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

Data

Semnătura,

____________________________________________________________________________
Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren
1 .Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi
data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancţionează cu amendă şi duce
la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.
2.Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale
situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care au intervenit modificările.
3.Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1
ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
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Anexa nr. 5 la Hotărârea nr._____/2018 a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei
Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile care potrivit legii sunt clasate
ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale
456 alin. (2) lit. a din Legea nr. 227/2015
Art.1. Persoanele care deţin în proprietate clădiri care potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice
beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri
Criterii de acordare a facilităţilor:
1) clădirile să fie clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologie, muzee sau case memoriale;
2) scutirea se acordă persoanelor fizice sau juridice doar pentru suprafaţa în care nu se desfăşoară activităţi
economice
3) scutirea se aplică integral pentru bunul propriu şi pentru proprietăţile proprietate comună a soţilor .
Art.2 Pentru a beneficia de scutirea la plata impozitului pe clădire, trebuiesc îndeplinite următoarele condiţii
:
a) clădirea şi terenul să fie proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art 1 alin (1) ;
b ) în clădire, sau parte din clădire pentru care se acordă scutirea la plată să nu se desfăşoare activităţi
economice ,
c ) să nu se obţină venituri din închiriere obţinute prin închirierea întregului imobil care e clasat ca fiind
monument istoric. În cazul în care doar parte din imobil face obiectul unui contract de închiriere din care se
obţin venituri , pentru acea parte nu se acordă scutire .
Art. 3 . Scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la organul fiscal
, însoţită de următoarele documente în xerocopie :
a ) act de identitate solicitant ;
b) extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile;
c)document care să ateste că imobilul face parte din lista monumentelor istorice aprobată prin Ordin al
Ministerului Culturii
d) declaraţie pe propria răspundere că în clădire nu se desfăşoară activităţi economice, sau în cazul în care în
parte de clădire se desfăşoară activităţi economice , declaraţie privind suprafaţa în care se desfăşoară acestea,
contractul de închiriere , comodat sau alt înscris prin care s-a atribuit folosinţa acelei părţi din clădire în
vederea desfăşurării activităţii economice .
Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.5a.
Art. 4. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care
persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative.
Art. 5. (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri are obligaţia de a aduce la cunoştinţa
organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi
data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale
situaţiei existente la data depunerii cererii.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării acesteia.
Art. 6. (1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri are obligaţia ca ulterior
acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă
la data acordării scutirii.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale
situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care au intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a
anului în care au intervenit modificările.
Art. 7. Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele
fiscale restante.
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Anexa nr. 5/a

CĂTRE,
MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI
DIRECŢIA VENITURI

Subsemnatul (a)____________________________________, domiciliat (ă) în Jud. _________, localitatea
____________________________, posesor al B.I./C.I.____, seria ____, nr. ______, CNP, (co)proprietar al
imobilului restituit potrivit art. 1 alin.(5) din O.U.G. nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care
au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, situat în
_____________________________________, prin prezenta solicit scutire de la plata*)
_________________________________, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sighetu
Marmaţiei nr. ___/2018
La prezenta cerere anexez:
- copie buletin/carte de identitate a solicitantului (soţ şi soţie);
- extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile;
- document care să ateste că imobilul face parte din lista monumentelor istorice aprobată prin Ordin al
Ministerului Culturii
- declaraţie pe propria răspundere că în clădire nu se desfăşoară activităţi economice, sau în cazul în care în
parte de clădire se desfăşoară activităţi economice , declaraţie privind suprafaţa în care se desfăşoară acestea,
contractul de închiriere , comodat sau alt înscris prin care s-a atribuit folosinţa acelei părţi din clădire în
vederea desfăşurării activităţii economice .
- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

Data

Semnătura,

____________________________________________________________________________
Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren
1 .Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi
data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancţionează cu amendă şi duce
la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.
2.Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale
situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care au intervenit modificările.
3.Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1
ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
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Anexa nr. 6 la Hotărârea nr.___/2018 a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei
Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile afectate de
calamităţi naturale
(art. 456 alin. (2) lit. i/ art. 464 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 227/2015

Art. 1. În situaţia producerii unor calamităţi naturale, (cutremure, inundaţii sau incendii provocate de
fenomene naturale, alunecări sau prăbuşiri de teren etc.) se acordă scutire la plata impozitului pe clădiri şi
teren.
Art. 2. De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligaţiei de plată aferente
clădirilor şi/sau terenurilor care au fost afectate în urma unor calamităţi naturale.
Art. 3. (1) Sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţilor naturale se pot înregistra în scris sau
telefonic la Biroul Protecţie Civilă, Apărare din cadrul Primăriei Municipiului Sighetu Marmaţiei în termen
de maxim 72 de ore de la producerea calamităţii.
(2) Biroul Protecţie Civilă, Apărare centralizează toate sesizările cetăţenilor referitoare la efectele
calamităţii, pe care, în maxim 7 zile de la înregistrare le înaintează comisiei de evaluare a pagubelor produse
la imobilele şi gospodăriile inundate în urma unei situaţii de urgenţă, comisie numită prin Dispoziţia
Primarului.
(3) În termen de 7 zile de la data primirii sesizărilor, comisia de evaluare a pagubelor verifică pe teren
sesizările, încheind un proces - verbal de constatare conform anexei 6a- Procesul - verbal se încheie în 4
exemplare, din care un exemplar rămâne la persoana afectată de calamitatea naturală, un exemplar rămâne la
comisie, iar câte un exemplar se comunică Biroului Protecţie Civilă, Apărare, respectiv Serviciului Juridic.
Art. 4. (1) Înlesnirile la plată se acordă la cererea titularului impozitului pe clădiri/teren, cerere ce trebuie
vizată de către preşedintele comisiei de evaluare a pagubelor produse de calamităţile naturale şi de membrul
comisiei care a făcut constatarea pe teren. Cererea se vizează doar dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru
acordarea înlesnirii.
(2) Cererea de înlesnire la plată este însoţită de un extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile şi se
depune la organul fiscal în maxim 30 de zile de la data producerii calamităţii.
(3) Cererile privind acordarea de înlesniri se aprobă nominal, pentru fiecare contribuabil, prin hotărâre a
consiliului local, care se comunică Direcţiei Venituri pentru scutirea la plată.
Art. 5. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă persoanelor în cauză, cu data de 1
ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele
justificative şi se acordă pentru anul fiscal următor.
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Anexa nr. 6/a
PROCES - VERBAL nr.______
Încheiat azi,_________

Subsemnaţii
______________________________________, din cadrul _____________________________
______________________________________, din cadrul _____________________________
______________________________________, din cadrul _____________________________
ca urmare a cererii nr. ________/________, a d-lui (d-nei) _____________________________,
prin care solicită scutire la plata impozitului pe clădire şi /sau teren, pentru imobilul situat în Sighetu
Marmaţiei, str. __________________, nr. ____, bl.___, sc.___, ap. ____, conform Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Sighetu Marmaţiei nr. ___/2018, deplasându-ne la faţa locului am constatat
următoarele:
1. În urma calamităţii naturale produse, au fost afectate:
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Pagubele produse sunt:
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Se impun luarea următoarelor măsuri:
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. D-l/ d-na _____________________________________________ , poate beneficia de scutire la plata
impozitului pe clădire şi/sau teren, în acest scop fiind necesar să depună o cerere în acest sens, însoţită de un
Extras CF, nu mai vechi de 30 de zile. Cererea se depune în maxim 30 de zile de la data producerii
calamităţii, la sediul Primăriei Municipiului Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan Vodă nr. 14, camera 9.
Prezentul proces - verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare,
______________________________, căruia i s-a înmânat 1 exemplar.

în

prezenţa

d-lui/d-nei

_________________________________ Semnătura
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Anexa nr. 7 la Hotărârea nr.___/2018 a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei
Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi teren în cazul persoanelor
prevăzute în Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru
revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi
completările ulterioare
(art. 456 alin. (2) lit. j/ art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015
Art.1. (1) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989- Luptător
Rănit, Luptător Reţinut, Luptător cu Rol Determinant şi Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite şi deţin în
proprietate clădiri şi teren beneficiază de scutire la plata impozitului pentru clădiri şi teren.
(2) Scutirea se acordă persoanelor prevăzute la alin.(1) pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu şi
pentru terenul aferent locuinţei de domiciliu.
(3) Scutirea se aplică integral pentru bunul propriu şi pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.
Art.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, trebuie îndeplinite următoarele
condiţii:
a) clădirea şi terenul să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1. alin.(1);
b) clădirea să fie utilizată numai ca locuinţă;
c) clădirea să fie domiciliul persoanelor prevăzute la art. 1. alin.(1);
d) în clădire să nu se desfăşoare activităţi economice, să nu se obţină venituri din închiriere.
Art.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită
de următoarele documente:
a)act de identitate soţ/soţie;
b)certificat de revoluţionar;
c)declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfăşoare activităţi
economice, nu se obţin venituri din închiriere;
d)extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.7a.
Art. 4. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care
persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative.
Art. 5. (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a aduce la
cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de
scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale
situaţiei existente la data depunerii cererii.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării acesteia.
Art. 6. (1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia ca ulterior
acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă
la data acordării scutirii.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale
situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care au intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a
anului în care au intervenit modificările.
Art. 7. Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele
fiscale restante.
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Anexa nr. 7/a

CĂTRE,
MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI
DIRECŢIA VENITURI

Subsemnatul (a)____________________________________, domiciliat (ă) în Jud. _________, localitatea
____________________________, posesor al B.I./C.I.____,
seria ____, nr. ______, CNP
____________________,
(co)proprietar
al
imobilului
situat
în
________________________________________________, prin prezenta solicit scutire de la plata *)
_________________________________________, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Sighetu Marmaţiei nr. ___/2018
Scutirea o solicit în calitate de ___________________________.
La prezenta cerere anexez:
- act de identitate soţ/soţie;
- certificat de revoluţionar;
- declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfăşoare activităţi economice,
nu se obţin venituri din închiriere;
- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

Data

Semnătura,

_____________________________________________________________________________
Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren
1 .Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi
data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancţionează cu amendă şi duce
la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.
2.Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale
situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care au intervenit modificările.
3.Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1
ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
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Anexa nr. 8 la Hotărârea nr.___/2018 a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei
Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile la care au fost realizate lucrări în
condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 şi a Legii nr. 153/2011
(art. 456 alin. (2) lit. m şi n) din Legea nr. 227/2015
A) Procedura de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitului pentru clădirile la care s-au realizat lucrări
în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe, actualizată.
Art. 1. De scutire la plata impozitului pe clădiri beneficiază proprietarii apartamentelor din blocurile de
locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată.
Art. 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor
de locuinţe, actualizată stabileşte lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe, construite după proiecte elaborate în perioada 1950 - 1990, precum şi a locuinţelor
realizate după proiecte elaborate în perioada 1950 - 1990, cu destinaţia de:
a)
locuinţe sociale şi celelalte unităţi locative, aflate în proprietatea/administrarea consiliului local,
indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuinţe sau sunt locuinţe unifamiliale;
b) locuinţe unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu adaptarea soluţiilor în funcţie de
caracteristicile, particularităţile şi valoarea arhitecturală a locuinţelor.
Art. 3. Pentru a beneficia de această facilitate, proprietarii care realizează lucrări de intervenţie trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
- să realizeze lucrările de intervenţie prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată;
- lucrările de intervenţie realizate la clădiri trebuie să fie recomandate de către auditorul energetic în
certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;
- să obţină de la Compartimentul Urbanism autorizaţia de construcţie, conform cerinţelor
compartimentului cuprinse în referatul nr. 14485/23.11.2016:
1. Certificat de urbanism .
Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul -orice persoană fizică sau juridică trebuie să depună o
documentaţie cuprinzând:
a) Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism
b) Planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
1.- pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de
încadrare în zona, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere,
de către Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
2.- pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul
cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere,
de către Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.
2. Autorizaţia de construire va conţine următoarele documente
a) certificatul de urbanism, în copie;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz,
extrasul de plan cadastral, actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare, actualizat la zi, în
cazul în care legea nu dispune altfel;
c) documentaţia tehnică - D.T., în doua exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la
emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
d) avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia
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mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
e) studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru
lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de
intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de
urbansim, în condiţiile legii, un exemplar;
La documentaţie mai trebuie depuse : documente referitoare la starea iniţială a imobilului, certificate
de performanţă energetică sau după caz raportul de audit energetic în care sunt prevăzute măsurile de
intervenţie recomandate de auditorul energetic,
3. Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor prin care se constată realizarea măsurilor de
intervenţie recomandate;
4. Cerificatul de performanaţă energetică obţinut după realizarea lucrărilor;
5. Dovada efectuării lucrărilor pe cheltuială proprie ( copie facturi, chitanţe fiscale, fotografii realizate
înainte şi după finalizarea reabilitării).
Art. 4. (1) Scutirea se acordă pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului următor
celui în care persoana depune documentele justificative.
(2) Cererea se va depune până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care s-a întocmit procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
(3) În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.
Art. 5. (1) Înlesnirile la plată se acordă pe baza cererilor şi a documentelor depuse la Direcţia Venituri.
Formularul tipizat al cererii este prevăzut în anexa nr. 8a.
(2) Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
- copie buletin/ carte de identitate a solicitantului;
- Extras CF actualizat al imobilului;
- autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii;
- certificatul de performanţă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt
precizate măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică;
- certificatul de performanţă energetică eliberat după realizarea lucrărilor de intervenţie;
- procesul-verbal 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;
- declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului imobilului că lucrările de intervenţie au fost
realizate pe cheltuială proprie.
- referatul compartimentului Urbanism din care rezultă efectuarea lucrărilor în condiţiile legii cu
modificările la zi, în vederea acordării facilităţii fiscale.
- Art. 6. Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele
fiscale restante.
B) Procedura de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitului /taxei pentru clădirile la care s-au realizat
lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a
clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 1. De scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri beneficiază proprietarii care execută lucrări în
condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. Pentru a beneficia de această facilitate, persoanele fizice sau juridice trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
- să realizeze lucrările prevăzute de Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitecturalambientale a clădirilor;
- clădirea, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pune în pericol sănătatea, viaţa,
integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban
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construit şi a spaţiilor publice urbane;
- să obţină de la Compartimentul Urbanism autorizaţia de construcţie, conform cerinţelor
compartimentului cuprinse în referatul nr. 14485/23.11.2016:
1. Certificat de urbanism .
Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul -orice persoana fizică sau juridică trebuie să depună o
documentaţie cuprinzând:
a) Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism
b) Planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
1. – pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de
încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere,
de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
2.-pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul
cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere,
de către Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.
2. Autorizaţia de construire va conţine următoarele documente
certificatul de urbanism, în copie;
a) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, dupa caz,
extrasul de plan cadastral, actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare, actualizat la zi, în cazul
în care legea nu dispune altfel;
b) documentatia tehnica - D.T., în doua exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la
emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returneazş beneficiarului;
c) ,avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia
mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
d) studiile de specialitate, nota tehnica justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrari
de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de intervenţie în
vederea creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de urbansim, în condiţiile legii,
un exemplar;
La documentaţie mai trebuie depuse : documente referitoare la starea iniţială a imobilului, certificate de
performanţă energetică sau după caz raportul de audit energetic în care sunt prevăzute măsurile de
intervenţie recomandate de auditorul energetic.
6. Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor prin care se constată realizarea măsurilor de
intervenţie recomandate;
7. Cerificatul de performanaţă energetică obţinut după realizarea lucrărilor;
8. Dovada efectuări lucrărilor pe cheltuiala proprie (copie facturi, chitanţe fiscale, fotografii realizate
înainte şi după finalizarea reabilitării;
9. Din procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor trebuie să reiasă că s-au realizat lucrările
recomandate în nota tehnică de constatare;
Art.3. (1) Scutirea se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului următor
celui în care persoana depune documentele justificative.
(2) Cererea se va depune până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care s-a întocmit procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
(3) În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit/taxă nu se aplică noului proprietar al acesteia.
Art. 4. (1) Înlesnirile la plată se acordă pe baza cererilor şi a documentelor depuse la Direcţia Venituri.
Formularul tipizat al cererii este prevăzut în anexa nr. 8a.
(2) Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
- copie buletin/ carte de identitate a solicitantului;
- Extras CF actualizat al imobilului;
- nota tehnică de constatare, încheiată în condiţiile legii;
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- autorizaţia de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef al municipiului Sighetu
Marmaţiei, după caz;
- procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din care să rezulte că s-au realizat lucrările
consemnate în nota tehnică de constatare.
- referatul compartimentului Urbanism din care rezultă efectuarea lucrărilor în condiţiile legii cu
modificările la zi, în vederea acordării facilităţii fiscale.
- Art. 5 Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele
fiscale restante.
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Anexa nr. 8/a

CĂTRE,
MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI
DIRECŢIA VENITURI

Subsemnatul (a)____________________________________, domiciliat (ă) în Jud. _________, localitatea
____________________________, posesor al B.I./C.I.____,
seria ____, nr. ______, CNP
____________________, prin prezenta solicit scutire de la plata impozitului pentru clădirea situată în
Sighetul Marmaţiei strada _________________________, nr. _____, bloc_____, sc. ___, ap. _____ conform
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sighetu Marmaţiei nr. ___/2018
La prezenta cerere anexez:
- copie buletin/ carte de identitate a solicitantului;
- Extras CF actualizat al imobilului;
- autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii;
- certificatul de performanţă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt
precizate măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică;
- certificatul de performanţă energetică eliberat după realizarea lucrărilor de intervenţie;
- procesul-verbal 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;
- nota tehnică de constatare, încheiată în condiţiile legii;
- autorizaţia de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef al municipiului Sighetu
Marmaţiei, după caz;
- declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului imobilului că lucrările de intervenţie au fost
realizate pe cheltuială proprie.
- referatul compartimentului Urbanism din care rezultă efectuarea lucrărilor în condiţiile legii cu
modificările la zi.

Data ___

Semnătura
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Anexa nr. 9 la Hotărârea nr. ___/2018 a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei
Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru asociaţiile şi
fundaţiile nonprofit, folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ
(art. 456 alin. (2) lit. d/ art. 464 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015
Art. 1. Asociaţiile şi fundaţiile care au ca activitate acordarea de servicii sociale care asigură găzduire,
îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru
copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate,
pot beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren.
Art.2. Scutirea se acordă numai pentru clădirile şi terenul aflate în patrimoniul asociaţiei sau fundaţiei,
folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ.
Art.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, trebuie îndeplinite următoarele
condiţii:
a) clădirile şi terenul să fie în patrimoniul asociaţiei/fundaţiei;
b) asociaţia/fundaţia să desfăşoare activităţile menţionate la art. 1;
c) clădirile şi terenul să fie folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ;.
d)activităţile în cadrul asociaţiei/fundaţiei să aibă caracter continuu, să se desfăşoare pe întreg anul fiscal.
Art. 4. (1) Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la Direcţia Venituri, însoţită de :
a) statutul asociaţiei/ fundaţiei;
b) memoriu de activitate al asociaţiei/ fundaţiei;
c) declaraţie că în clădirile/terenul pentru care se solicit scutirea sunt folosite exclusive pentru
activităţi fără scop lucrative;
d) alte documente considerate relevante în susţinerea cererii.
(2) După depunerea cererii, Direcţia Venituri va proceda la verificarea faptică a celor prezentate de
asociaţie/ fundaţiei, urmând a se încheia o notă de constatare. (3) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.
9a.
Art. 5. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se
depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative.
Art. 5. (1) Asociaţia/fundaţia care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a
aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii
cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale
situaţiei existente la data depunerii cererii.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării acesteia.
Art. 6. (1) Asociaţia/fundaţia care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia
ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia
existentă la data acordării scutirii.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale
situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care au intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a
anului în care au intervenit modificările.
Art. 7. Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele
fiscale restante.
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Anexa nr. 9/a

CĂTRE,
MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI
DIRECŢIA VENITURI

Subscrisa ________________________________, cod unic de identificare __________, cu sediul în,
tel.______________________, fax_____________, adresa de email______________.
Reprezentată prin dl./d-na _______________________ ___________în calitate de ______________,
domiciliat (ă) în localitatea ____________________, Jud. ________, , posesor al B.I./C.I.__ seria ____,
nr.___________, CNP ____________________, prin prezenta solicit scutire de la plata*)
_________________________________,
pentru
imobilul
situat
în
________________________________________ conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Sighetu Marmaţiei nr. ___/2018
La prezenta cerere anexez:
statutul asociaţiei/ fundaţiei;
- memoriu de activitate al asociaţiei/ fundaţiei;
- declaraţie că în clădirile/terenul pentru care se solicit scutirea sunt folosite exclusive pentru
activităţi fără scop lucrative;
- alte documente considerate relevante în susţinerea cererii.

Data

Semnătura,

____________________________________________________________________________
Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren
1 .Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi
data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancţionează cu amendă şi duce
la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.
2.Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale
situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care au intervenit modificările.
3.Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1
ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
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Anexa nr. 10 la Hotărârea nr. __/2018 a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei

Procedura de încasare aferentă taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului public de
salubrizare care nu au încheiate contracte de prestare cu operatorul de salubritate şi beneficiază de serviciul
public de salubritate
Art. 1. Instituirea taxei speciale pentru utilizatorii serviciului de salubrizare care nu au încheiate contracte de
prestare cu operatorul.
Art. 2. Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 este:
a)pentru utilizatorii persoane fizice: taxa specială datorată pentru colectarea, transportul şi depozitarea
deşeurilor municipale este de 8 lei/persoană/lună
b)pentru utilizatorii persoane juridice: taxa specială datorată pentru colectarea, transportul şi depozitarea
deşeurilor municipale este de 80 lei/mc
Art. 3. Operatorul serviciului efectuează verificări în teren în vederea depistării şi identificării persoanelor
fizice/juridice beneficiare ale serviciului public de salubrizare şi care nu deţin contract de prestări servicii
salubrizare. Totodată operatorul solicită sprijinul Poliţiei Locale Sighetu Marmaţiei şi Serviciului Evidenţa
Persoanelor Sighetu Marmaţiei, pentru a determina numărul de persoane dintr-o unitate locativă şi datele de
identificare ale acestora în vederea constituirii bazei de date.
Art. 4. După stabilirea şi identificarea persoanelor fizice/juridice beneficiare ale serviciului public de
salubrizare care nu au încheiat contractul de prestări servicii, operatorul serviciului de salubritate procedează
la somarea acestora în vederea încheierii contractului de prestări servicii. În cazul în care persoanele somate
nu se prezintă în termen de maximum 10 zile de la data somării, în vederea semnării contractului, ori refuză
semnarea acestuia, operatorul serviciului de salubritate stabileşte şi comunică printr-o adresă scrisă şi
înregistrată la registratura Serviciului Public Municipiului Sighetu Marmaţiei-Direcţia Venituri, până la
ultima zi lucrătoare a fiecărei luni lista utilizatorilor identificaţi fără contract de prestări serviciu, în vederea
instituirii, în sarcina acestora a taxei speciale. Lista va conţine elemente absolut necesare identificării
persoanelor şi numărul persoanelor care locuiesc la adresa respectivă (nume si prenume, persoane/denumire
societate,CNP/CUI, adresa,cantitate de deşeu generat/lună în cazul persoanelor juridice).
Art. 5. În cazul în care beneficiarii serviciului public de salubrizare menajeră, persoane fizice sau juridice
încheie contracte de prestări servicii cu operatorul serviciului ulterior stabilirii obligaţiilor de plată a taxei
speciale, aceştia nu mai datorează taxa specială începând cu data de 1 (întâi) a lunii următoare celei în care sa încheiat contractul, în baza înştiinţării transmise de către operator Serviciului Public Municipiului Sighetu
Marmaţiei-Direcţia Venituri.
Art. 6. În cazul în care persoanele fizice sau juridice nu mai beneficiază de serviciile de salubritate,
operatorul va înştiinţa printr-o adresă în scris şi înregistrată la registratira Serviciului Public Municipiului
Sighetu Marmaţiei-Direcţia Venituri, în vederea încetării impunerii de plată.
Art. 7 Taxa specială se datorează lunar, termenul de plată fiind ultima zi a lunii în curs pentru luna
precedentă.
Art. 8. (1) Pentru persoanele juridice, cu excepţia asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, cantitatea de deşeuri
colectată, transportată şi depozitată se determină astfel:
C dc = Vr x Fc , unde:
C dc este cantitatea de deşeuri colectate, exprimată în metri cubi
Vr este volumul recipientelor (exprimat în metri cubi) utilizaţi de către beneficiarul serviciului pentru
colectarea deşeurilor
Fc este frecvenţa săptămânală de colectare - conform programului (graficului) lunar de colectare, pe care
operatorul îl comunică Primăriei Municipiului Sighetu Marmaţiei.
Determinarea cantităţii de deşeuri colectate se face de către operator se transmite la Primăria Municipiului
Sighetu Marmaţiei , însoţită de graficul de lucrări (frecvenţa de colectare), numărul şi tipul de recipiente
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deţinut de către persoana juridică .
Taxa specială de salubrizare se încasează în contul RO19TREZ43721360206XXXXX, deschis la Trezoreria
Municipiului Sighetu Marmaţiei, beneficiar Municipiul Sighetu Marmaţiei, CUI:3695174 .
Art. 9. Utilizatorii - persoane fizice - prevăzuţi în prezenta hotărâre sunt obligaţi la plata taxei in funcţie de
numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenţi la adresa respectivă.
Art. 10. Plătitori ai taxei speciale sunt şi chiriaşii imobilelor aflate în proprietatea statului, a Municipiului
Sighetu Marmaţiei sau proprietate privată şi care nu au încheiate contracte cu operatorul serviciului de
salubrizare.
Art.11. Utilizatorii - persoane juridice - prevăzuţi în prezenta hotărâre sunt obligaţi la plata taxei speciale în
funcţie de volumul de deşeu generat/lună. Volumul de deşeu generat de către aceste categorii de beneficiari
este comunicat de către operatorul de salubritate la Direcţia Venituri.
Art. 12. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine calculul şi plata majorărilor de întârziere
precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul
de procedură fiscală.
Art. 13. Destinaţia taxei speciale este acoperirea serviciilor prestate de către operatorii de salubrizare în baza
documentelor justificative prezentate şi în limita sumei încasate.
Art. 14. Contravaloarea serviciului de salubrizare prestat de către operator pentru persoanele fizice şi juridice
care nu au încheiat contract de salubrizare se decontează din bugetul local pe baza situaţiilor de lucrări
prezentate.
Art. 15. Decontarea serviciilor de salubrizare din taxa specială se realizează de către serviciul de specialitate
din cadrul Primăriei Municipiului Sighetu Marmaţiei, în baza contractelor încheiate cu operatorii de
salubrizare.
Art. 16. Declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea taxei speciale, soluţionarea contestaţiilor împotriva
actelor administrative se realizează în condiţiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Art. 17. Stabilirea obligaţiei de plată reprezentând taxa specială de salubritate datorată de beneficiarii
serviciului de salubrizare se realizează după depunerea declaraţiilor de impunere de către contribuabili sau
din oficiu, în condiţiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
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Anexa nr. 11 la Hotărârea nr. __/2018 a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei

Condiţii privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv,
raportat la prevederile art. 489 alin. (4) din Legea nr. 227/2015

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, majorarea impozitul pe teren cu 500%, începând cu
al treilea an, se efectuează în următoarele condiţii:
Terenurile necultivate reprezintă suprafeţele de teren arabil, pajişti permanente, culturi permanente cu
destinaţie agricolă care în cursul anului nu mai sunt lucrate şi nu participă la sistemul de rotaţie a culturilor,
cunoscute sub denumirea de pârloage.
Toţi proprietarii de terenuri agricole de pe raza municipiului Sighetu Marmaţiei sunt obligaţi să lucreze
terenul sau să desfăşoare activităţi agricole pentru întreţinerea acestor terenuri şi pentru evitarea instalării
vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole.
Proprietarii de terenuri care nu îşi îndeplinesc obligaţiile vor fi somaţi anual, în scris, de către Primăria
municipiului Sighetu Marmaţiei să execute aceste obligaţii.
Identificarea terenurilor nelucrate şi a proprietarilor acestora, se va efectua din oficiu ori la sesizare în urma
verificărilor şi constatărilor din teren, de către compartimentele de specialitate din cadrul administraţiei
publice locale în baza datelor cuprinse în registrul agricol, rolul fiscal precum şi a informaţiilor primite de la
alte instituţii abilitate, cum sunt A.P.I.A. Maramureş, Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Maramureş,
Poliţia Locală Sighetu Marmaţiei.
În urma constatării şi a informaţiilor obţinute se va întocmi un proces-verbal de constatare a situaţiei
existente în fiecare an.
Dacă se constată de către organul competent că terenul agricol nu a fost lucrat timp de doi ani consecutiv,
conform proceselor verbale de constatare a situaţiei existente, compartimentul de specialitate va întocmi un
referat care va sta la baza emiterii hotărârii consiliului local privind majorarea impozitului pe terenul
respectiv.
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Anexa nr. 12 la Hotărârea nr.___/2018 a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei

Criterii de încadrare a terenurilor situate în intravilan în categoria terenurilor neîngrijite, raportat la
prevederile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015
Terenul neîngrijit reprezintă terenul care se află într-o zonă situată în intravilan, pe care nu s-au efectuat
lucrări de prelucrare a solului, nu a fost amenajat peisagistic şi pe care, de regulă, există abandonate deşeuri
vegetale, din construcţii sau alte tipuri de deşeuri. Pe terenul neîngrijit este crescută din abundenţă, vegetaţie
erbacee şi neerbacee necultivată care aparţine diverselor specii de arbori, arbuşti, plante anuale şi
multianuale.
Fac excepţie de la evaluare terenurile neîngrijite pentru care proprietarii deţin Autorizaţie de Construire
valabilă, în vederea construirii/amenajării terenului şi care au anunţat începerea lucrărilor la Inspectoratul de
Stat în Construcţii şi la Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei.
În vederea identificării terenurilor din intravilanul municipiului Sighetu Marmaţiei, care intră în categoria
celor neîngrijite, agenţii Direcţiei Poliţiei Locale Sighetu Marmaţiei şi angajaţii din cadrul aparatului de
specialitate al primarului cu atribuţii în acest sens, vor efectua verificări pe raza unităţii administrativ
teritoriale, întocmind nota de constatare însoţită de fotografii ale terenului identificat.
După identificarea terenului, proprietarul acestuia va fi somat ca în termen de 15 zile lucrătoare să execute
lucrări de întreţinere (cosire, igienizare, colectare a deşeurilor, etc.) şi în continuare să-l menţină în condiţii
de îngrijire.
Dacă, în interiorul termenului de 15 zile, proprietarul terenului s-a conformat recomandărilor privind
îngrijirea terenului, se încheie un proces-verbal privind conformitatea cu măsurile dispuse
Dacă după expirarea termenului de 15 zile de la somare, se constată, în urma verificărilor ulterioare pe teren,
că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreţinere necesare, agenţii Direcţiei Poliţiei Locale a municipiului
Sighetu Marmaţiei şi persoanele din cadrul compartimentului de specialitate cu atribuţii, vor încheia o notă
de constatare în care va fi consemnată menţinerea terenului în categoria celor considerate ca fiind
neîngrijite. În acest caz, în baza notelor de constatare, a fişei de evaluare, a fotografiilor precum şi a oricăror
alte înscrisuri care atestă faptul că terenul este neîngrijit, a datelor de identificare a terenului şi a
proprietarului, Compartimentul Registrul Agricol va promova proiectul de hotărâre în vederea majorării
impozitului pe terenul respectiv.
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Anexa nr. 13 la Hotărârea nr.__/2018 a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei
Criteriile de încadrare în categoria clădirilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului
(art. 489 alin. (5)) din Legea nr. 227/2015
FIŞA DE EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR
DIN MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI
ADRESA IMOBILULUI ………………………………………………Data…………..
1.ACOPERIŞ
Învelitoare

Punctaj

Fără degradări

0

Degradări minore: - Învelitoarea lipseşte şi/sau este degradata parţial(maxim 10% din suprafaţa
totala). Este suficientă reaşezarea materialului învelitorii si remedierii locale
2
Degradări medii: - Învelitoarea lipseşte si/sau este degradata in proporţie mare(10-30%) din
suprafaţa totală) coamele sunt neetanşe. Necesita înlocuire totală.
7
Degradări majore: - Învelitoarea lipseşte si/sau este degradata peste 30% din suprafaţa totală,
coamele sunt neetanşe, curburi,rupturi majore. Necesita înlocuirea totală
12
*indiferent de materialul din care este alcătuit
Cornişa –streaşina-atic

Punctaj

Fără degradări
0
Degradări minore:- Elementele de închidere sunt desprinse şi degradate punctual. Nu sunt urme
de umiditate. Este suficientă reparaţia punctuală
2
Degradări medii:- Elementele de închidere sunt desprinse şi degradate parţial (10-30% din
lungime).Umiditate vizibila, pe alocuri necesită înlocuire şi refacere parţială
7
Degradări majore: - Elementele de închidere sunt desprinse şi degradate peste 30% din lungime.
Umiditate vizibila. Necesita înlocuirea totala. Risc pentru trecători
12
Jgheaburi ,burlane si elemente de tinichigerie

Punctaj

Fără degradări
0
Degradări minore: - Sunt necesare reparaţii punctuale si/sau curăţirea jgheaburilor
2
Degradări medii: - Jgheaburi si burlane deteriorate parţial (neetanşe si deformate) si/sau
înfundate parţial cu elemente vegetale
7
Degradări majore - Jgheaburi si burlane deteriorate în totalitate sau lipsă .Lipsa tuburi de racord
Necesita înlocuirea totala.
12
2 FAŢADE
Tencuiala

Punctaj

Fără degradări
0
Degradări minore - Degradări punctuale si incidentale ale tencuielii. Fără igrasie. Posibila
remediere punctuala
2
Degradări medii - Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafaţa faţadelor).
Igrasie uşoară. Suprafeţele se retencuiesc si rezugravesc
7
Degradări majore - Porţiuni de tencuială ce cad, se desprind si/sau sunt puternic umede,
tencuiala degradata peste 30% din suprafaţa .Suprafeţele se refac total.
12
*Se vor lua in considerare balcoanele, soclul şi alte elemente componente ale faţadelor ,dacă
acestea exista
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Zugrăveala

Punctaj

Fără degradări
0
Degradări minore - Zugrăveala exfoliata incidental. Posibila remedierea punctuala.
2
Degradări medii - Zugrăveala exfoliată parţial (10-30% din suprafaţa faţadelor). Suprafeţele se
rezugravesc.
7
Degradări majore - Zugrăveala exfoliata si/sau decolorata peste 30% din suprafaţă. Suprafeţele se
refac si se rezugravesc in totalitate.
12
*Se vor lua in considerare si ornamentele,balcoanele soclul etc. componente al faţadelor spre strada daca
există
Tâmplărie
Punctaj
Fără degradări
0
Degradări minore - Vopsire defectuoasa (scorojita), uşoară uzura a materialului. Nu lipsesc
elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopseşte si se remediază punctual.
2
Degradări medii - Materiale componente deteriorate,deformate, nefolosibile si/sau defecte (cel
puţin un element) Nu lipsesc elemente, necesita reparaţii sau înlocuire.
3
Degradări majore - Materiale componente puternic deteriorate si deformate. Elemente de
tâmplărie lipsa (cel puţin un element). Necesita înlocuire completă
4
*elemente de tâmplărie:ferestre, uşi, jaluzele, porţi de acces
Elemente decorative

Punctaj

Fără degradări
0
Degradări minore - Elemente decorative incomplete si/sau afectate in timp
de factori atmosferici.
2
Degradări medii - Elemente decorative care lipsesc de pe faţade inclusiv cele îndepărtate in mod
abuziv .
3
Degradări majore - Elemente decorative desprinse care prezintă risc de cădere. Elemente de
tinichigerie care lipsesc; Risc major pentru trecători
4
3 DEFICIENŢE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR
Şarpante

Punctaj

Fără degradări
0
Degradări medii - Coşuri de fum cu cărămizile desprinse, care prezintă risc de cădere. 2
Degradări majore - Elemente din lemn rupte si /sau lipsa, deformări majore ale structurii
şarpantei. Coşuri de fum ,lucarne lipsa parţial sau total
3
*se vor lua in considerare si coşurile de fum ,lucarne
Pereţi
Punctaj
Fără degradări

0

Degradări medii - Elemente lipsa pe suprafeţe mai mari (colturi de clădire, soclu. ) Se vor face
completări cu elemente in baza unui proiect tehnic autorizat
7
Degradări majore - crăpături cu dimensiuni mari,structura slăbită, deformata, elemente
componente ale structurii verticale lipsa parţial sau total. Clădire în ruină
24
4 ÎMPREJMUIRE
Punctaj
Fără degradări
0
Degradări minore - Vopsitoria exfoliata incidental
2
Degradări medii - Elemente decorative lipsa si vopsitorii exfoliate în proporţie de 10% . 3
Degradări majore - Împrejmuirea prezintă deformări, degradări, inclinări vizibile sau lipseşte
parţial
4
26

CAUZELE DEGRADĂRILOR
Degradări cauzate de factori naturali:intemperii,infiltraţii de apa,igrasie,trecerea timpului.
Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare in întreţinerea unei clădiri.
Degradări intenţionate cauzate de factorul uman.
CALCULUL PUNCTAJULUI IN URMA EVALUĂRII

DEFINIŢIA DEGRADĂRILOR
DEGRADĂRI MINORE:
Exista degradări la care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparaţiile la diferite elemente sau
locuri. Degradările sunt in cea mai mare parte doar de suprafaţă. In spatele degradărilor minore nu se ascund
degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii se păstrează.
DEGRADĂRI MEDII
Degradările trebuiesc îndepărtate cat mai curând. Volumul degradărilor cuprinde pana la 50% din suprafaţă
sau corp de construcţie. În spatele degradărilor medii nu se ascund degradări majore sau probleme
constructive. Caracterul arhitectural al clădirii este afectat parţial.
DEGRADĂRI MAJORE
Aceste degradări sunt grave si trebuie remediate imediat pentru a se evita degradarea continua. Volumul
degradărilor cuprinde mai mult de 50%, respectiv aproape întregul corp de constructIe. Presupune fisuri mari
care influenţează structura imobilului. Corpurile de construcţie trebuie reabilitate sau refăcute. Caracterul
arhitectural al clădirii este in pericol de a se pierde.
METODOLOGIA
În vederea identificării imobilelor care intră în categoria celor neîngrijite, agenţii Serviciului Politiei LocaleSighetu Marmaţiei şi angajaţii din cadrul aparatului propriu al primarului, cu atribuţii în acest sens, vor
efectua verificări pe raza unităţii teritoriale, întocmind nota de constatare ( însoţită de fotografii) şi fişa de
evaluare a clădirii. Daca în cadrul termenului de 30 zile proprietarul, s-a conformat recomandărilor se va
încheia un proces verbal privind conformitatea. După identificarea şi evaluarea clădirii, proprietarul acesteia
va fi notificat de către Biroul de Urbanism ca în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea notificării, să
înceapă lucrările de reparaţii. Dacă la termenul expirat se constată, în urma verificărilor în teren că
proprietarul nu a început executarea lucrărilor în vederea reabilitării clădirii, agenţii Serviciului Politiei
Locale-Sighetu Marmaţiei şi inspectorii din cadrul Biroului de Urbanism vor încheia o notă de constatare, în
care va fi consemnată menţinerea clădirii în categoria de clădire neîngrijită. În acest caz, notele de
constatare, fişa de evaluare, fotografiile, datele de identificare ale imobilului şi ale proprietarului constituie
elemente în dosarul înaintat Consulului Local spre aprobare, în vederea adoptării hotărârii individuale de
majorare a impozitului.

27

