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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI T ARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: 

primaria.tarlumzeni@yahoo.com, str. Zizinului nr. 2, Sat Tarlungeni, Com. 
Tarlungeni, jud. Bra~ov; cod postal: 507220 

HOTARAREA NR. 2 
din data de 08.01.2019 

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, jude1ul Bra~ov, l:ntrunit l:n ~edin1a ordinara, in data 
de 08.01.2019, orele 14:00; 

Analizand Referatul si Proiectul de Hotarare initiat de catre dl. BESCHEA SEVERIUS 
FLORIN, Primarul Comunei Tarlungeni si analizand obligativitatea ~i necesitatea stabilirii 
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal urmator, respectiv anul 2019; 

Avand in vedere aparitia Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicat in Monitorul 
Oficial nr. 688/10.09.2015 precum si a 0.U.G. nr. 41130.09.2015 pentru modificarea si 
completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare; 

Tinand cont de faptul ca impozitele ~i taxele locale constituie o sursa importanta de 
venituri, utilizate pentru cheltuielile publice a caror finantare se asigura de la bugetul local, J:n 
conditiile legii; 

In baza urmatoarelor prevederi legale: 
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si O.U.G. nr. 41130.09.2015 pentru modificarea si 
completarea unor acte normative, precum si reglementarea unor masuri bugetare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea 

a IV -a Reteaua de localitati; 
-Hotararile Consiliului Local Tarlungeni cu relevan1a l:n stabilirea impozitelor ~i taxelor locale; 

in temeiul art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. ,,b'', alin. ( 4) lit. ,,c" din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, propun urmatorul: 

In urma dezbaterilor din cadrul sedintei; 
In temeiul art. 45 , art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 , Legea Administratiei Publice 

Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

HOTARASTE: 

Art. 1: Consiliul Local al Comunei Tarlungeni stabileste si aproba in conditiile legii 
urmatoarele impozite si taxe locale pentru anul 201 9, conform Anexei care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art. 2: Prezenta hotarare se comunica : 
Institutiei Prefectului judetului Brasov; 
Primarului Comunei Tarlungeni: 
Compartimentului ,,Buget-Finante, Taxe si Impozite" din cadrul Primariei Comunei 
Tarlungeni; 
Spre afisare. 

Art. 3: Prezenta hotarare a fost adoptata cu /i un numar 
... 0... impotriva si ... 0. .. abtineri di aru l de . ..'I:. consilieri 
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CAPITOLUL I < d-?(UtvGENI 

Impozitul pe cladiri c 4 L 
~-~ 

Art.1.(1) Orice persoana care are in proprietate o cladire situata ill Romania datoreaza 
anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul ill care ill prezentul titlu se prevede diferit. 

(2) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, 
oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabile~te taxa pe cladiri, care reprezinta 
sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinta, dupa caz, ill conditii similare impozitului pe cladiri. 

(3) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe cliidiri, precum ~i 
taxa pe cladiri prevazuta la alin. (2) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al ora~ului sau 
al municipiului in care este amplasata cladirea (4) Taxa pe cladiri se stabile~te proportional cu 
perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori 
folosinta.(5) Pe perioada in care pentru o cladire se plate~te taxa pe cladiri, nu se datoreaza 
impozitul pe cladiri.( 6) in cazul ill care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai 
multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile 
situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. in cazul ill care nu se pot stabili paqile 
individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din 
impozitul pentru cladirea respectiva. 

Art.2.Impozitul pe cladire este anual si se datoreaza de contribuabili pentru cladirile 
aflate in proprietatea lor, pe teritoriul administrativ al Comunei Tarlungeni. 

Art.3.ln temeiul art. 457 din Codul Fiscal se stabilesc nivelurile pentru valorile 
impozabile conform Legii 227/2015 si a Legii 207/2015 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele si taxele locale assimilate acestora, precum si amenzile aplicabile 
incepand cu anul fiscal 2015. 
a) cladirile cu pereti sau cadre din beton armat, caramida arsa, piatra naturala, sau alte 

materiale asemanatoare : 

608 lei/mp 
b) cladiri cu pereti din lernn, caramida nearsa, paianta, valatuci, sipci sau alte materiale 

asemanatoare : 

203 lei/mp 
c) constructii anexe corpului principalal unei cladiri avand peretii din beton, caramida arsa, 

piatra sau alte maeriale asemanatoare. 

177 lei/mp 
d) constructii anexe corpului principal al unei cladiri avand peretii din lemn, cararnida nearsa, 

valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare. 

76 lei/mp 
e) in cazul contribuabililor care detin la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol , demisol 
si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta , in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. a
d, valoarea impozabila este de 75% din suma care s-ar aplica cladirii. 
f) in cazul contribuabililor care detin la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol , la demisol 
si/sau la mansarda utilizate in alt scop decat eel de locuinta , in oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazute la lit A-D, valoarea impozabila este de 50% din suma care s-ar aplica cladirii. 



Art. 4 Se mentine valoarea coeficientului de corectie de 1,10% care a fost aplicat si in 
anul 2018 corespunzator zonei A, rangul IV, la valorile din art.3. 

Art. 5 a) Cota de impozitare pentru cladiri rezidentiale si cladiri anexa aflate in 
proprietatea persoanelor fizice cuprinse este de 0,11 % asupra valorii impozabile a cladirii. 
- daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate, se determina prin 
inmultirea suprafetei utile cu un coeficient de 1,54% 
- valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este 
amplasata cladirea prin inmultirea valorii determinate cu coeficientul de corectie exemplificat 
la alin. 6 art. 457 din Legea nr. 227/2015 

b) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 
cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,22% asupra valorii impozabile a cladirii, iar pentru 
cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din 
domeniul agricol cota este de 0,44% 

Valoarea impozabila poate fi: 
1) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare 1ntocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 
ani anteriori anului de referinta; 
2) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinta; 
3) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul 
cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. 

c) Cota irnpozitului pentru cladirile cu destinatie rnixta se stabileste conform art. 459 
alin. (1), iar conform art. 458 alin. (4) in cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata, 
irnpozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2,2% asupra valorii irnpozabile determinate 
conform art. 457. 

d) Cota de irnpozitare prevazuta la art. 460 alin. (1) (privind impozitul pe cladiri 
persoane juridice) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, este de 0,22% asupra valorii 
irnpozabile a cladirii. 

e) Cota irnpozitului I taxei pentru cladirile nerezidentiale prevazuta la art. 460 alin. (2) 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aflate in proprietatea sau detinute de persoanele 
juridice, se stabileste la valoarea de 1, 1 % asupra valorii irnpozabile a cladirii. 

f) Pentru stabilirea irnpozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate 
in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decernbrie a anului anterior celui 
pentru care se datoreaza impozitul/taxa ~i poate fi: 
1) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal; 
2) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocrnit de un evaluator autorizat in 
conforrnitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii; 
3) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului 
fiscal anterior; 
4) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul 
cliidirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior; 
5) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea 
rezultata dintr-un raport de evaluare intocrnit de un evaluator autorizat in conformitate cu 
standardele de evaluare a bunurilor aflate In vigoare la data evaluarii; 
6) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea 
proprietarului cladirii ;;i comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de 
adrninistrare sau de folosinta, dupa caz. 
7) Valoarea irnpozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare 
a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a 
bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii. 
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8) Prevederile alin. (6) nu se aplica in cazul cladirilor care apartin persoanelor fat.a de care a 
fost pronuntata o hotarare definitiva de declan~are a procedurii falimentului. 
9) in cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii m ultimii 
3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%. 
10) in cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri nu a actualizat 
valoarea impozabila in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, diferenta de taxa fata de cea 
stabilita conform alin. (1) sau (2), dupa caz, va fi datorata de proprietarul cladirii. 
Art.6.Impozitul pe cladire se plateste semestrial in doua rate egale pana la data de 31 martie, 
respectiv 30 septembrie 2019. 
Art.7.Se acorda o bonificatie de 10% pentru persoanele fizice si juridice care platesc cu 

anticipatie impozitul pe cladiri pana la data de 31 martie 2019, datorat pentru intregul an. 
CAPITOLUL II 
Art.8 Impozitul pe teren 

(1) Cap III din Codul Fiscal stabileste impozitul pe teren si taxa pe teren unde la art. 463 

al in. ( 1) orice persoana care are in proprietate teren datoreaza pentru acesta un impozit 

anual. 

(2) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ
teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta se stabile~te taxa 

pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului 

de administrare sau de folosinta. 

(3) La alin. (5) din art. 463 se prevede ca in perioada in care pentru un teren se plate~te taxa 

pe teren, nu se datoreaza impozitul pe teren. 

in cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare 
proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. In cazul in care 
nu se pot stabili paqile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun 
datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv ( alin. 6) art. 463). 

(4) Art. 464 exemplifica la alin. (1) de la lit. a) la lit. y) terenurile la care nu se datoreaza 

impozit/taxa pe teren, iar la alin. (2) de la lit. a) la lit. r) se exemplifica scutirile sau 

reducerile ce pot fi acordate de consiliile locale. 

(5) Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt 

utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de eel 

mult 6 luni in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%, aceasta reducerea se aplica 

in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie. ( alin. 4 art. 464). 

(6) Art. 465 alin. (2) stabileste in functie de zona side rangul localitatii impozitul sau taxa 
pe terenul cu constructii sau inregistrat in registrul agricol precum ~i terenul inregistrat 

in registrul agricol la alta categorie de folosinta deca.t cea de terenuri cu constructii in 
suprafata de pana la 400 m2, inclusiv dupa cum urmeaza: 

Zona in cadrul localitatii Nivelul impozitului pe lmpozit stabilit pentru 

A 

rangul localitatii lei/ha anul 2019 lei/ha 
Cod fiscal ran~ IV 
711 - 1788 991 

(7) La alin. 4 art. 465 stabilirea impozitului/taxei pe teren potrivit alin. 3 art. 465, se 

stabilesc sumele din tabelul exemplificat in codul fiscal iar la alin. 5 coeficientul de 
corectie in cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin 



inmultirea suprafetei terenului exprimata in hectare cu suma prevazuta in table inmultita 
cu coeficientul de corectie prevazut la alin. (7) art. 465. 

(8) Art 465 alin. 3: in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol 
la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se 
stabile~te prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata In hectare, cu suma corespunzatoare 
prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se inmulte~te cu coeficientul de corectie stabilit de alin 
5 la 1,10%. 

(9) art. 465 alin. 4: Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc 
sumele din tabelul urmator, exprimate in lei pe hectar: 

Nr. crt. Zona A B c D 

Categoria de folosinta 

1 Teren arabil 31 23 21 17 

2 Pa~une 23 21 17 15 

3 Fin ea ta 23 21 17 15 

4 Vie 51 39 31 21 

5 Livada 58 51 39 31 

6 Padure sau alt teren cu vegetatie 31 23 21 17 
forestiera 

7 Teren cu ape 17 15 9 0 

8 Drumuri ~i cai ferate 0 0 0 0 

9 Teren neproductiv 0 0 0 0 

(10) Ca exceptie de la prevederile alin. (2) - (5), in cazul contribuabililor persoane juridice, 
pentru terenul amplasat in intravilan, lnregistrat In registrul agricol la alta categorie de folosinta 
decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform prevederilor 
alin. (7) numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii: 
a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura; 
b) au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri ~i cheltuieli din 
des:fa{;urarea obiectului de activitate prevazut la lit. a. 
d)Impozitul pentru terenurile amplasate in extravilanul comunei se stabilesc conform Legii 
nr.227/2015 cu completarile si modificarile ulterioare, asupra valorilor enumerate mai jos 
aplicandu-se coeficientul de corectie de 1, 10% : 
11) in cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabile~te prin 
inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in 
continuare, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 457 alin. (6) si 
anume 1,10%: 
- arabil 
- faneata/pasune 
- livada 

- teren cu vegetatie forestiera 
- teren cu apa, altul decat eel 

cu amenajari piscicole 
- teren cu amenajari piscicole 

56 lei/ha 
31 lei/ha 
63 lei 
18 lei/ha 

7 lei/ha 
38 lei/ha 



Conform alin.(3) art. 467 impozitul pe teren, datorat aceluia~i buget local de catre contribuabili, 
persoane fizice ~i juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plate~te integral pana la primul term.en 
de plata 

Art.9.Impozitul pe teren se plateste anual in doua rate egale pana la data de 31 martie 
2019 respectiv 30 septembrie 2019. 

Art.10.Se acorda o bonificatie de 10% pentru persoanele fizice si juridice care platesc 
cu anticipatie impozitul pe teren datorat pe intregul an pana la data de 31 martie 2019 inclusiv. 

CAPITOLUL III 
Art.11. Impozitul asupra mijloacelor de transport 

(1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie 
1nmatriculat/1nregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, 
cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel. 
(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pe perioada cat mijlocul de transport este 
1nmatriculat sau inregistrat in Romania. 
(3) lmpozitul pe mijloacele de transport se plate~te la bugetul local al unitatii administrativ
teritoriale unde persoana i~i are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz. 
(4) In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 
intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar. 

Art.12 (1) .Se stabileste impozitul anual pentru autovehiculele cu tractiune mecanica 
in functie de capacitatea cilindrica a acestora pentru fiecare 200 cmc sau fractiune din aceasta 
dupa cum urmeaza : 

autoturisme, mopede, motorete, scutere si motociclete cu capacitate cilindrica de pana la 
1600 cmc inclusiv: 

10 lei/200 cmc 
autoturisme cu capacitate cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc 

inclusiv : 
23 lei/200 cmc 

autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc 
inclusiv: 

93 lei/200 cmc 
autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc inclusiv: 

160 lei/200 cmc 
autoturisme cu capacitate cilindrica de peste 3001 cmc: 

323 lei/200 cmc 
autobuze, autocare, microbuze: 

31 lei/ 200 cmc 
- alte autovehicule cu masa maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv : 

35 lei/ 200 cmc 
tractoare inmatriculate: 

21 lei/200 cmc 
(2) Conform art. 470 alin.(3) in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 
90%, conform hotararii consiliului local. 
(3) Conform art. 470 alin.(4) in cazul unui ata~, impozitul pe mijlocul de transport este de 60% 
din impozitul pentru motocicletele respective. 

Art.13. Se majoreaza cu 10% impozitul pentru autovehiculele de transport marfa cu 
masa egala sau mai mare de peste 12 tone conform art. 4 70 alin. 5 si al in. 6 din Legea 227/2015 
cu modificarile si completarile ulterioare respectiv OUG 79/2017. 

Art. 14. Se stabileste impozitul la remorci, semiremorci sau 
rulote conform Legii 227/2015 art 470 alin. 7 dupa cum urmeaza: 

- pana la 1 tona inclusiv 7 x 15% = 11 lei 



- peste 1 tona dar nu mai mult 
de 3 tone 

- peste 3 tone dar nu mai mult 

24 x 15% = 42 lei 

de 5 tone 37 x 15% = 64 lei 
- peste 5 tone 46 x 15% = 78 lei 

Art. 15. In cazul vehiculelor inregistrate prevazute la art. 470 alin. (2) punctul II din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileste suma de 6 lei/200 cm3 pentru cele cu 
capacitate sub 4800 cm3

, suma de 8 lei/200 cm3 pentru cele cu capacitate peste 4800 cm3 si 
suma de 165 lei pe an pentru cele fara capacitate cilindrica evidentiata 

Art.16. Se acorda o bonificatie de 10% pentru plata cu anticipatie a impozitului pe 
mijlocul de transport datorat pe intregul an de catre persoanele fizice si juridice pana la data de 
31 martie 2019. 

CAPITOLUL IV 
Art.17. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor 

Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, un aviz sau o autorizatie mentionata in 
prezentul capitol trebuie sa plateasca o taxa la compartimentul de specialitate al autoritatii 
administratiei publice locale 1nainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara. 

Art.18.Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor si a autorizatiilor 
pentru anul 2016 se stabileste conform Legii 227/2015 dupa cum urmeaza: 

- pana la 150 mp inclusiv 4 ron 
- intre 151 si 250 mp inclusiv 5 lei 
- intre 251 si 500 mp inclusiv 6 lei 
- intre 501 si 750 mp inclusiv 7 lei 
- intre 7 51 si 1000 mp inclusiv 8 lei 
- peste 1000 mp 8 lei+ 0.01 lei/mp pentru 

fiecare mp care depaseste 1000 mp 
Art.474 din Legea 227/2015 stabileste urmatoarele: 
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire
anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii. 
(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cele mentionate 
la alin. (5) este egala cu 1 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea 
instalatiilor aferente. 
(7) Pentru taxele prevazute la alin. (5) ~i (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de 
constructie se aplica urmatoarele reguli: 
a) taxa datorata se stabile~te pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care 
solicita autorizatia ~i se plate~te 1nainte de emiterea acesteia; 
b) pentru taxa prevazuta la alin. (5), valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai 
mica decat valoarea impozabila a cladirii stabilita conform art. 457; 
c) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 
zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie 
sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de 
specialitate al autoritatii administratiei publice locale; 
d) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea 
lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice 
locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie; 
e) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al 
autoritatii administratiei publice locale a comunicat valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita 
orice diferenta de taxa datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice diferenta de 
taxa care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale. 



(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale. 
(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau paftiala, a unei constructii este 
egala cu 0,1 % din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, 
aferenta partii desfiintate. 

Art.19. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari conform art. 474 
alin. 4 din L 227/2015 este de: 15 lei/mp. 

Art.20.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, 
cabine, spatii de expunere situate pe caile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si 
panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor conform art 474 alin 714 este de 8 lei/mp afectat. 

Art.21. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si 
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze termice, energie electrica, telefonie si 
televiziune prin cablu conf art 4 7 4 al in 15 este de 13 lei pentru fiecare racord. 

Art. 22.Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism 
si amenajarea teritoriului de catre primari sau structurile de specialitate conf art 267 alin 12 este 
de 15 lei. 

Art.23. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa conf 
art 4 7 4 alin 16 este de 9 lei. 

Art 24. a).Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare este de 20 lei. 
b) Taxele pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc la 81 lei. 
c) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare in Targul Auto si Targul de animale 
Tarlungeni este de 152 lei. 
d) Persoanele a caror activitate este inregistrata in grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 -
Baruri ~i alte activitati de servire a bauturilor ~i 932 - Alte activitati recreative ~i distractive, 
potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata prin Ordinul 
pre~edintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii 
activitatilor din economia nationala - CAEN, datoreaza o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala 
a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica prevazuta la art. 475 alin. 
(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aceasta se stabileste in functie de suprafetele 
activitatilor respective, dupa cum urmeaza: 
1) pentru o suprafata aferenta de pana la 500 m2

: 507 lei 
2) Pentru o suprafata mai mare de 500 m2 

: 4053 lei 
Autorizatia privind desla~urarea activitatilor prevazute la lit. ( d), in cazul in care persoana 
indepline~te conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul in a carui raza de 
competenta se afla sediul sau punctul de lucru. 

Art.25.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de constructie/demolare si pentru 
bransamentul electric este de 1 % din valoarea autorizata a lucrarilor si instalatiilor aferente 
acestora .Pentru locuinte si anexe gospodaresti taxele se reduc cu 50%. 

Art.26.Taxa pentru autorizare nu se datoreaza in cazul eleberarii de certificate de 
urbanism, autorizatii de constructie pentru lacasurile de cult, inclusiv pentru constructii anexe 
acestora pentru lucrari de dezvoltare sau reabilitare a infrastructurii de de transporturi care 
apartin domeniului public , de interes local sau judetean precum si pentru constructiile ai caror 
beneficiari sunt institutiile publice. 

Art.27.Prelungirea certificatelor de urbanism precum si a autorizatiilor de constructie 
se va realiza dupa achitarea taxei de 30% din valoarea taxei initiale. 

Art.28.Stabilirea valorilor impozabile de 889 lei/mp suprafata construita desfasurata 
pentru locuinte si anexe gospodaresti, valori ce vor fi aplicate la calculul valorii constructiei 
pentru aplicarea taxei de autorizare in zonele in care s-au facut lucrari de PUZ (plan urbanistic 
zonal). 



Art29. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 
alte asemene planuri detinute de consiliul local conf art 268 alin 3 este de 32 lei/mp sau 
fractiune de mp. 

CAPITOLUL V 
Art.30. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate 

(1) Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama ~i publicitate 1n Romania 1n baza 
unui contract sau a unui alt fel de 1ntelegere 1ncheiata cu alta persoana datoreaza plata 
taxei prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama ~i publicitate 
realizate prin mijloacele de informare 1n masa scrise ~i audiovizuale. 

(2) Taxa pentru servicii de reclama ~i publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei 
respective la valoarea serviciilor de reclama ~i publicitate. V aloarea serviciilor de 
reclama ~i publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru 
serviciile de reclama $i publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata. Taxa pentru 
servicii de reclama $i publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a 
lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de 
reclama ~i publicitate. 

(3) Orice persoana care utilizeaza un panou, un afi$aj sau o structura de afi$aj pentru 
reclama $i publicitate, cu exceptia celei care intra sub incidenta art. 4 77, datoreaza plata 
taxei anuale prevazute 1n prezentul articol catre bugetul local al comunei, al ora$ului sau 
al municipiului, dupa caz, in raza careia/caruia este amplasat panoul, afi$ajul sau 
structura de afi$aj respectiva. 

( 4) Valoarea taxei pentru afi~aj 1n scop de reclama ~i publicitate se calculeaza anual prin 
1nmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei 
afi~ajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local. 

Art.31.Taxa in cazul unui afisaj situat in locul exercitarii activitatii economice conf art 478 
alin 2 lit a este de 35 lei mp sau fractiune de mp. 

Art.32. (1) Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, panourilor, afisaj sau structura 
de afisaj pentru reclama si publicitate este de 27 lei/mp sau fractiune de mp. 
(2) Taxa pentru afi$ajul in scop de reclama $i publicitate se plate~te anual, 1n doua rate egale, 

pana la datele de 31 martie $i 30 septembrie inclusiv. 
(3) Taxa pentru afi~ajul in scop de reclama ~i publicitate, datorata aceluia~i buget local de catre 
contribuabili, persoane fizice $i juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plate~te integral pana la 
primul termen de plata. 
( 4) Persoanele care datoreaza taxa pentru afi$aj in scop de reclama ~i publicitate sunt obligate 
sa depuna o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice 
locale 1n termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afi$aj. 

CAPITOLUL VI 
Art.33. Impozitul pe spectacole 

1) Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta 
activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul prevazut in prezentul 
capitol, denumit 1n continuare impozitul pe spectacole. 

2) Irnpozitul pe spectacole se plate$te la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale 1n 
raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva. 

Art.34. (1) Cota de impozit pentru spectacole teatru, balet, opera, opereta, concert 
filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol 
de circ sau orice competitie sportiva intema sau intemationala este de 2%. 



(2) Cota de impozitare pentru oricare alta manifestare organizata fata de cele de la art 34 lit 1, 
este de 5%. 

CAPITOLUL VII 
Alte taxe locale 
Art. 35. Taxa pentru inregistrarea locala a vehiculelor care nu se supun inmatricularii. 
a)" Taxa de eliberare a certificatului de inregistrare (include si contravaloarea 

placutelor) a vehiculelor cu tractiune animala este de 39 de lei, taxa care poate fi actualizata in 
functie de cre~terea indicilor preturilor de consum, prin hotarare a Consiliului Local. 

b) Taxa de eliberare a certificatului de inregistrare (include si contravaloarea placutelor) 
a mopedelor, remorcilor destinate a fi tractate de tractoare agricole sau forestiere, este de 80 de 
lei, taxa care poate fi actualizata in functie de cre~terea indicilor preturilor de consum, prin 
hotarare a Consiliului Local. 

c) Taxa de eliberare a certificatului de inregistrare (include si contravaloarea placutelor) 
a tractoarelor agricole sau forestiere, tramvaie, troleibuze, alte vehicule lente destinate efectuarii 
de servicii agricole sau forestiere, este de 100 lei, taxa care poate fi actualizata in functie de 
cre~terea indicilor preturilor de consum, prin hotarare a Consiliului Local. 

d) Comuna Tarlungeni si institutiile publice aflate in subordinea Consiliul Local 
Tarlungeni sunt scutite de la plata taxei de inregistrare pentru vehicule. 

e) In cazul deteriorarii, pierderii certificatului de inregistrare, taxa pentru eliberarea unui 
nou certificat este de 20 lei, taxa care poate fi actualizata in functie de cre~terea indicilor 
preturilor de consum, prin hotarare a Consiliului Local. 

f) In cazul deteriorarii, pierderii placutelor de inmatriculare, taxa pentru eliberarea altei 
placute de inmatriculare este de 30 lei/buc. taxa care poate fi actualizata in functie de cre~terea 
indicilor preµrrilor de consum, prin hotarare a Consiliului Local." 

Art. 36. Taxa pentru terenurile inchiriate din domeniul privat sau public din teritoriul 
comunei este de 2 lei/mp/an. 

Art.37. Taxa pentru vanzatori ambulanti stradali este de 15 lei/zi. 
Art 38. Taxa pentru ocuparea temporala ,depozitare materiale diferite sau parcarea 

utilajelor si a masinilor agricole pe domeniul public sau privat al comunei este de 5 lei/mp/zi. 
Art.39. a) Taxa pentru inchiriera terenurilor in targuri si piete in vederea desfasurarii 

activitatilor de comert (cu sau fara constructii) in com. Tarlungeni este de 10 lei/mp/luna. 
b) Taxa pentru inchiriera terenurilor in targuri si piete in vederea desfasurarii 

activitatilor de comert ocazional in com. Tarlungeni este de 10 lei/mp/luna. 
Art.40. a)Taxa de intrare in targul auto este de 10 lei/auto/zi. 
b) Locuitorii comunei Tarlungeni sunt scutiti de plata taxei. 
Art.41. a).Taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de sambata si duminica si in afara 

programului de lucru este de 100 lei, iar in zilele de sarbatori legale de 200 lei. 
b).Taxa de divort este de 760 lei. 
Art.42. Taxa pentru autorizatie de organizare de stani pe fanetele particulare este de 

608 lei/an. 
Art.43. Taxa pentru organizarea de stani pe domeniul privat al comunei este de 2534 

lei/an. 
Art.44. Taxa pentru eliberarea - transcrierea proprietatii asupra animalelor pe cap de 

animal in bilete de prorietate : 
- pentru animale sub 2 ani 2 lei/cap animal 
- pentru animale peste 2 ani 4 lei/cap animal 

Art.45. Taxa pentru introducerea animalelor in targul de animale in scopul vanzarii 
acestora sunt urmatoarele : 
- taurine si cabaline peste 2 ani 

- porci 
5 lei/cap animal 
3 lei/cap animal 



- purcei 1,5 lei/cap animal 
- pasari 0,5 lei/cap animal 
- alte animale mici 0,2 lei/cap animal 

Art.46. Tax.a pentru autovehiculele din care se vand diferite marfuri sunt: 
- autovehicule pana la 1 tona inclusiv 8 lei/zi 
- autovehicule intre 1 tona si 3,5 tone 15 lei/zi 
- autovehicule intre 3,5 si 10 tone 20 lei/zi 
- autovehicule peste 10 tone 30 lei/zi 
- autovehicule si carute care intra in targul de animate fara marfuri sau animale 

se taxeaza cu 2 lei/zi 
Art.47 Taxa pentru paza campului este de 10 lei/ha aFahil. 
Art.48. Taxa de pasunat este de 3,5 lei/cap ovina si caprina, 20 lei/cap bovina si 

cabalina, pentru tineret tax.a se reduce cu 50%. 
Art.49 .Taxa pentru PSI impreuna cu taxa pentru paza comunala este de 35 lei/an. 

CAPITOLUL VIII 
Chirii 

Art. 50. Taxa pentru inchirierea Caminiului Cultural Tarlungeni: 
- pentru nunti 1520 
- pentru botezuri si alte evenimente - 203 lei (sala mica) 
- pentru botezuri si alte evenimente - 507 lei (sala mare) 
- pentru pomeni 152 lei 
- pentru alte activitati fara vesela 30 lei/ora. 
Camin Cultural Purcareni : 
-pentu nunti - 507 lei 
-pentru botezuri si alte even. - 304 lei 
-pentru pomeni - 102 lei 
-pentru alte act.fara vesela - 20 lei 

Art. 51 Activitatile organizate de catre partidele politice, a cultelor recunoscute si 
reprezentate in comuna Tarlungeni, activitatile scolare sunt scutite de tax.a . 

Art.52. Pentru folosirea locuintelor , spatiilor comerciale si terenurilor proprietatea 
comunei, aferente acestor imobile se stabilesc astfel: 

- pentru locuinte : 7 lei/mp/luna 
- pentru spatii comerciale : 20 lei/mp/Iona 
- pentru spatii de productie : 10 lei/mp/luna 
- pentru terenurile af erente aces tor imobile : 2 lei/mp/an 

CAPTOLULIX 
Art.53 Taxa extrajudiciare de timbru 

Taxele extrajudiciare pentru eliberarea certificatelor, adeverintelor si orice alte inscrisuri pnn 
care se atesta un fapt, o situatie sunt urmatoarele : 
a)pentru fiecare act : 4 lei. 
Potrivit prevederilor art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala: 
,,Certificatele, adeverintele sau alte documente pentru care legea prevede plata taxei 
extrajudiciare de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de 
timbru." 
a1> tax.a de urgenta pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala este de 50 lei. (prin taxa 
de urgenta se intelege eliberarea certificatului de atestare fiscala in ziua depunerii cererii 
pana la sfarsitul programului de lucru si nu pe loc). 
b )transcrierea la cerere in registrele de stare civila ramane a actelor de stare civile intocmite de 

autoritatile straine este de 12 lei/act. 
c )orice act din arhiva eliberat este de 1 lei/fila . 



d)Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor, autorizare 
provizorie de circulatie si autorizare de circulare pentru probe : a+)autovehieule si remorei cu 
masa totala mrudma autorizata de pana la 750 kg, inelusiv este de 26 lei Abrogat prin O.G. 
70/2009 
d2

) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3500 kg inclusiv este 
de 61 lei. 
d3) autovehicule si remorci cu masa maxima autorizata mai mare de 3500 kg este de 147 lei. 
d4)taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate 
permanent sau temporar este de 9 lei. 
d5)taxa de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor este de 420 lei. 

CAPITOLULX 
Art.54. F ACILITATI FISCALE 

Se aproba scutirile de la plata impozitului si taxei pe cladiri conform art. 456 din Codul Fiscal 
iar la alin 2 lit. j) pentru persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) ~i art. 4 alin. (1) din Legea 
nr. 341/2004, cu modificarile ~i completarile ulterioare, scutirea se aplica doar pentru cladirea 
folosita ca domiciliu. 
Se aproba scutirea de la plata impozitului taxei pe cladiri conform art. 456 din Codul Fiscal 
alin.1 t) cladirea folosita ca domiciliu aflata 1n proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 
handicap grav sau accentuat ~i a persoanelor mcadrate 1n gradul I de invaliditate, respectiv a 
reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat ~i ai minorilor 1ncadrati ill 
gradul I de invaliditate; 
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilita conform alin. (2), se aplica 
1ncepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documentele 
justificative. 
Impozitul pe cladirile aflate ill proprietatea persoanelor fizice ~i juridice care sunt utilizate 
pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de eel mult 6 luni 1n cursul 
unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care 
este indeplinita aceasta conditie. 

Art.55. Se aproba scutirile de la plata impozitului si taxei pe teren conform art. 464 din 
Codul Fiscal cu exceptia lit. G) si lit ( o) prevazute la alin.2 . Pentru persoanele prevazute la alin.2 
lit h, scutirea se aplica doar pentru terenul aferent cladirii de domiciliu. 
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilita conform alin. (2), se aplica 

incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui 1n care persoana depune documentele 
justificative. 
Impozitul pe terenurile aflate 1n proprietatea persoanelor fizice ~i juridice care sunt utilizate 
pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de eel mult 6luni1n cursul 
unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplica ill anul fiscal urmator celui ill care 
este indeplinita aceasta conditie. 

Art.56. Se aproba scutirile de la plata impozitului pe mijloacele de transport conform 
art. 469 din Codul fiscal cu exceptia alin.2. 

Art.57. Se aproba scutirile de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si 
autorizatiilor conform art.476 din Codul fiscal. 

Art.58. Se aproba scutirile de la plata taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate 
conform art.4 79 din Codul fiscal. 

Art.59. Sunt scutite de la plata impozitului spectacolele organizate in scop umanitar. 
Art.60. Se aproba scutirile prevazute la art. 485 din Codul fiscal. 
Art.61. Se aproba scutirile prevazute la art. 487 din Codul fiscal. 
CAPITOLUL XI 
Art.62. Sanctiuni 



(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara, 
contraventionala sau penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare. 
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savar~ite in astfel de conditii incat 
sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni: 
a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 alin. (2), (6), (7), 
alin. (10) lit. c), alin. (12) ~i (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) ~i (10),art. 
471 alin. (2), (4), (5) ~i alin. (6) lit. b) ~i c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) 
~i art. 483 alin. (2); 
b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. 
c), alin. (12) ~i (13), art. 466 alin. (2), (5) ~i alin. (7) lit. c), alin. (9) ~i (10), art. 471 alin. (2), 
(4), (5) ~i alin. (6) lit. b) ~i c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) ~i art. 483 alin. 
(2). 
(3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279 lei, 
iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amenda de la 279 lei la 696 lei. 
(4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, 1nregistrarea, vanzarea, evidenta ~i 
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor ~i a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contraventie ~i se sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la 1.578 lei. 
(41) Necomunicarea informatiilor ~i a documentelor de natura celor prevazute la art. 494 alin. 
(12) in termen de eel mult 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii constituie contraventie 
~i se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 2.500 lei. 
(5) In cazul persoanelor juridice, limitele minime ~i maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) 
~i ( 4) se majoreaza cu 300%. 
( 6) Constatarea contraventiilor ~i aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari ~i persoane 
imputemicite din cadrul autoritatii administratiei publice locale. 
(7) Limitele amenzilor prevazute la alin. (3) ~i (4) se actualizeaza prin hotarare a consiliilor 
locale conform procedurii stabilite la art. 491 . 
(8) Contraventiilor prevazute in prezentul capitol li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari ~i completari prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificarile ~i completarile ulterioare 

CAPITOLUL XII 
Art.63. IMPOZITUL PE CONSTRUCTII 

(1) Conform art. 496 din Codul fiscal, sunt obligate la plata impozitului pe constructii, stabilit 
conform prezentului titlu, urmatoarele persoane, denumite in continuare contribuabili: 
a) persoanele juridice romane, cu exceptia institutiilor publice, institutelor nationale de 
cercetare-dezvoltare, asociatiilor, fundatiilor ~i a celorlalte persoane juridice :Iara scop 
patrimonial, potrivit legilor de organizare ~i functionare; 
b) persoanele juridice straine care desra~oara activitate prin intermediul unui sediu permanent 
in Romania; 
c) persoanele juridice cu sediul social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene. 
(2) In cazul operatiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar in 
cadrul operatiunilor de leasing operational, calitatea de contribuabil o are locatorul. 
(3) lmpozitul se calculeaza conform art. 498 din Codul fiscal. 

CAPITOLUL XII 
Art.64. Dispozitii finale - Implicatii bugetare ale impozitelor ~i taxelor locale 

(1) Impozitele ~i taxele locale, majorarile de intarziere, precum ~i amenzile aferente acestora 
constituie integral venituri la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. 
(2) Impozitul pe cladiri, precum ~i amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local 
al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situata cladirea respectiva. 
(3) Impozitul pe teren, precum ~i amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local 
al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situat terenul respectiv. 



(4) Cu exceptiile prevazute la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport, majorarile de 
lntarziere, precum ~i amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitatii 
administrativ-teritoriale in raza careia trebuie inmatriculat sau inregistrat mijlocul de transport 
respectiv. 
(5) Veniturile provenite din impozitul pe mijlocul de transport stabilit in concordanta cu 
prevederile art. 470 alin. (5) ~i (6), majorarile de intarziere, precum ~i amenzile aferente se pot 
utiliza exclusiv pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare ~i construire a drumurilor 
locale ~i judetene, din care 60% constituie venituri la bugetul local ~i 40% constituie venituri la 
bugetul judetean. in cazul municipiului Bucure~ti, impozitul constituie venituri in propoqie de 
60% la bugetele sectoarelor ~i 40% la bugetul municipiului Bucure~ti. 
(6) Taxele locale prevazute la cap. V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale 
ale unitatilor administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism ~i a 
autorizatiilor de construire de catre pre~edintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor 
comunelor, taxele datorate constituie venit in propoqie de 50% la bugetul local al comunelor ~i 
de 50% la bugetul local al judetului. 
(7) Taxa pentru afi~aj in scop de reclama ~i publicitate, precum ~i amenzile aferente constituie 
venituri la bugetul local al unitatii adrninistrativ-teritoriale unde este situat afi~ajul, panoul sau 
structura pentru afi~ajul in scop de reclama ~i publicitate. 
(8) Impozitul pe spectacole, precum ~i amenzile aferente constituie venituri la bugetul local al 
unitatii administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta 
activitate distractiva. 
(9) Celelalte taxe locale prevazute la art. 486, precum ~i amenzile aferente constituie venituri 
la bugetul local al unitatii adrninistrativ-teritoriale unde este situat locul public sau- •. l ., 
echipamentul respectiv ori unde trebuie inmatriculat vehiculul lent. ·• 
(10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din: 
a) majorarile pentru plata cu intarziere a impozitelor ~i taxelor locale; 
b) taxele judiciare de timbru ~i alte taxe de timbru prevazute de lege; 
c) taxele extrajudiciare de timbru prevazute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor 
efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale. 
(11) Sumele prevazute la alin. (10) lit. b) ~i c) se ajusteaza pentru a reflecta rata inflatiei in 
conformitate cu normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice ~i Ministerul 
Dezvoltarii Regionale ~i Administratiei Publice. 
(12) In vederea clarificarii ~i stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, 
compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale au competenta de 
a solicita informatii ~i documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea contribuabililor 
sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, iar notarii, avocatii, executorii judecatore~ti, 
organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor 
de conducere ~i inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea 
pa~apoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum ~i orice 
alta entitate care detine informatii sau documente cu privire la bunurile impozabile sau taxabile, 
dupa caz, ori la persoanele care au calitatea de contribuabil au obligatia furnizarii acestora !ara 1 

plata, in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii. 
(13) in vederea stabilirii impozitelor ~i taxelor locale pentru anul fiscal 2018, se stabilesc 
urmatoarele reguli: 
a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2018 au in proprietate cladiri nerezidentiale 
sau cladiri cu destinatie rnixta au o bligatia sa depuna declaratii pana la data de 31 martie 2019 
inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finantelor publice ~i al 



ministrului dezvoltarii regionale ~i administratiei publice, in termen de 60 de zile de la data 
publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului cod; 
b) persoanele juridice au obligatia sa depuna declaratii privind cladirile pe care le detin in 
proprietate la data de 31 decembrie 2018, destinatia ~i valoarea impozabila a acestora, pana la 
data de 31 martie 2019 inclusiv; 
c) persoanele fizice ~i juridice care la data de 31 decembrie 2018 detin mijloace de transport 
radiate din circulatie conform prevederilor legale din domeniul circulatiei pe drumurile publice 
au obligatia sa depuna o declaratie in acest sens, insotita de documente justificative, la 
compartimentele de specialitate ale autoritatii pub lice locale, pana la data de 31 martie 2019 
inclusiv; 
d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a 
impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 456, 464 ~i 469 se aplica incepand cu 
data de 1 ianuarie 2019 persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 
decembrie 2018 ~i care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice 
locale, pana la data de 31 martie 2019 inclusiv; 
e) prevederile art. 491 se aplica incepand cu 1 ianuarie 2019; 
f) consiliile locale adopta hotarari privind nivelurile impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 
2017, in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a 
prezentului cod. 
g) prin exceptie de la prevederile lit. f), nivelurile impozitelor ~i taxelor locale se aproba prin 
dispozitie a primarului, pana la expirarea termenului prevazut la lit. f), in cazul in care consiliul 
local este dizolvat, sau prin decizie emisa de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale 
sau de catre persoana desemnata in conditiile art. 5 5 alin. (8/\ 1) din Legea administratiei pub lice 
locale nr. 215/2001 , republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, cu avizul 
administratiei judetene a finantelor publice pana la expirarea termenului prevazut la lit. f), in 
cazul in care consiliul local este dizolvat ~i primarul nu i~i poate exercita atributiile ca urmare 
a incetarii sau suspendarii mandatului in conditiile legii, ori in situatia in care fata de acesta au 
fost dispuse potrivit legii penale masuri preventive, altele decat cele care determina suspendarea 
mandatului ~i care fac imposibila exercitarea de catre acesta a atributiilor prevazute de lege. 
h). Dispozitia Primarului, respectiv decizia secretarului sau persoanei desemnate se aduc la 
cuno~tinta publica. 

Art.65. Se majoreaza cu 300% impozitul pentru terenul agricol neingrijit timp de doi 
ani consecutivi, incepand cu al treilea an in conditiile stabilite prin Hotarare a Consiliului Local. -

Art.66. Se majoreaza cu 300% impozitul pentru cladirile si terenurile neingrijite situate 
in intravilanul Comunei Tarlungeni. 

Art.67. Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu prevederile Legii nr. 
227/08.09.2015 privind Codul Fiscal publicat in M.O. nr. 688/10.09.2015. 

Art.68. Primarul Comunei Tarlungeni raspunde de ducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari. 

Art.69. Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu 08 ianuarie 2019. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
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