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T A B L O U L
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează

sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Turda
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale
CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI

Art. 457 alin. (1)
clădiri rezidențiale și clădiri anexă

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCALPENTRU
ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL
2020

0,092% 0,090%
Art. 457 alin. (2) - lei/m² -

Tipul clădirii

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU
ANUL 2020

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă

Cu instalații de apă,
canalizare, electrice și

încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă,
canalizare, electricitate

sau încălzire

Cu instalații de apă,
canalizare, electrice și

încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare,
electricitate sau încălzire

A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereți
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1.013 608 1060 636

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală,
din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

304 203 318 212

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

203 177 212 185

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
și/sau chimic

127 76 133 79

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă,
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-
ar aplica clădirii

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

ANEXA nr.1
la Hotărârea Consiliului Local

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020
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F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă,
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-
ar aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica
clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica
clădirii

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL
LOCAL PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Art.458 alin.(1) persoane fizice
clădiri nerezidențiale achiziționate, construite sau reevaluate în ultimii
5 ani anteriori anului de referință

0,2% 0,2%

Art. 458 alin. (3)persoane fizice
clădiri nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol

0,4% 0,4%

Art. 458 alin. (4)persoane fizice
Cladiri nerezidentiale nereevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului de
referință

2% 2%

art. 460 alin.(1 ) persoane juridice
Clădirile rezidențiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori
anului fiscal de referinţă

0,3% 0,3%

art. 460 alin.(2) persoane juridice
Cladiri nerezidențiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori
anului fiscal de referinţă

1,5% 1,5%

art. 460 alin (3) persoane juridice
Clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoane
juridice utilizate pentru activități din domeniul agricol

0,4% 0,4%

art. 460 alin (8) persoane juridice
Clădirile rezidențiale și/sau nerezidențiale nereevaluate în ultimii 3 ani,
anteriori anului fiscal de referinţă

5% 5%

Art.462 alin (2) persoane fizice
Bomificația pentru plata cu anticipație a impozitului 10% 10%
Art.462 alin (2) persoane juridice
Bomificația pentru plata cu anticipație a impozitului 5% 5%

În cazul clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare
asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului

de referinţă.
În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă , impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu
impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial,
Cladire rezidentială= construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare,
care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;
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Clădire nerezidenţială = orice clădire care nu este rezidenţială;
Clădire cu destinaţie mixtă = clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial
Clădire-anexă= clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele

asemenea
 Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în

administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public , se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare
impozitului pe clădiri.În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă
asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public.

 Conform HCL375/2017, pentru clădirile încadrate în categoria celor neîngrijite, impozitul se majorează cu 500%. Procedura de încadrare
a clădirilor în categoria celor neîngrijite se regăsește în anexa la HCL375.
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CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN
Art. 465 alin. (2) TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII persoane fizice și juridice - lei/ha -

Zona în
cadrul
localității

Nivel L227/2015
actualizat pentru

anul 2020
conform art.491

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL
2019 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

Nivelurile impozitului/taxei, pe rangul II Nivelurile impozitului/taxei, pe rangul II
Persoane fizice Persoane juridice Persoane fizice Persoane juridice

A 6.405-16.009 6.123 7.654 6.405 8.006
B 4.467-11.170 4.271 5.340 4.467 5.586
C 2.828- 7.070 2.704 3.380 2.828 3.535
D 1.495- 3.737 1.429 1.787 1.495 1.869
Art. 465 alin. (4) TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN , ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU

CONSTRUCŢII persoane fizice și juridice - lei/ha -
Nr.
crt.

Zona

Categoria
de folosință

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

A B C D A B C D

1 Teren arabil 28 21 19 15 29 22 20 16
2 Pășune 21 19 15 13 22 20 16 14
3 Fâneață 21 19 15 13 22 20 16 14
4 Vie 47 35 28 19 49 37 29 20
5 Livadă 54 47 35 28 56 49 37 29
6 Pădure sau alt teren cu

vegetație forestieră
28 21 19 15 29 22 20 16

7 Teren cu ape 15 13 8 0 16 14 8 0
8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0

* Suma corespunzatoare din tabel se înmulțeste cu coeficientul de corecție aferent rangului localități, care în cazul municipiului Turda este 4.
**În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat la registrul agricol la alta categorie de folosința decât cea de
terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin.(7), numai daca îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiții:

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au înregistrate în evidența contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfașurarea obiectului de activitate prevazut la lit.a).
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Art. 465 alin. (7) Terenuri amplasate în extravilan, persoane fizice și juridice **
- lei/ha -

Categoria de folosință Nivel L227/2015
actualizat conform
art..491 pentru
anul 2020

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL
LOCAL

PENTRU ANUL 2020

1 Teren cu construcții 23-32 27 28

2 Teren arabil 45-53 47 49

3 Pășune 21-29 24 25

4 Fâneață 21-29 24 25

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 51-59 53 55

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 0

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.
6.1

51-60 53 55

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu
excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

8-17 13 14

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu
rol de protecție

0 0 0

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1-6 3 3

8.1 Teren cu amenajări piscicole 27-36 30 31

9 Drumuri și căi ferate 0 0 0

1010 Teren neproductiv 0 0 0

Art. 467 alin. (2)
Bomificația pentru plata cu
anticipație a impozitului

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL
2019

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

Persoane fizice 10% 10%
Persoane juridice 5% 5%
** Suma corespunzătoare din tabel se înmulțește cu coeficientul de corecție aferent zonei: zona A = 2,4; zona B = 2,3; zona C = 2,2;
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Zona D = 2,1

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare
impozitului pe teren. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă
asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public.
Conform HCL nr.375/2017, pentru terenurile intravilane încadrate în categoria celor neîngrijite, impozitul se majorează cu 500%.
Procedura de încadrare a terenurilor în categoria celor neîngrijite se regăsește în anexa la HCL nr. 375.

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin. (2)
Nr.
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8 8

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste
1.600 cm3

9 9

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3

inclusiv
18 19

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3

inclusiv
73 76

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3

inclusiv
146 153

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 294 308
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 25
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată

de până la 12 tone, inclusiv
30 31

9 Tractoare înmatriculate 18 19
II. Vehicule înregistrate

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

1. Vehicule cu capacitate cilindrică Nivel L227/2015
actualizat conform
art.491 pentru anul
2020

- lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta - lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică
< 4.800 cm3

2-4 4 4

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică
> 4.800 cm3

4-6 6 6
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2. Vehicule fără capacitate cilindrică
evidențiată:

x X

- mopede și vehicule cu tracțiune animală 53-159 51 53
- restul vehiculelor inregistrare care nu au

evidențiată capacitatea cilindrică 53-159 152 159

Art. 470 alin. (3) reducere pentru mijloacele de transport hibride
Art. 470 alin. (3) reducere
pentru mijloacele de transport
hibride

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

95% 95%

Art. 470 alin. (5)

Numărul de axe și greutatea brută încărcată
maximă admisă

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau

echivalentele recunoscute

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

I două axe
1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 0 149
2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 149 413
3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 413 581
4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1.257 581 1.315
5 Masa de cel puțin 18 tone 555 1.257 581 1.315

II 3 axe
1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 149 259
2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 259 532
3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 532 691
4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1.019 691 1.066
5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1.019 1.583 1.066 1.656
6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1.019 1.583 1.066 1.656
7 Masa de cel puțin 26 tone 1.019 1.583 1.066 1.656

III 4 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 691 701
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1.046 701 1.094
3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.046 1.661 1.094 1.737
4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.661 2.464 1.737 2.577
5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.661 2.464 1.737 2.577
6 Masa de cel puțin 32 tone 1.661 2.464 1.737 2.577
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Art. 470 alin. (6)

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă
admisă

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un

echivalentele recunoscute

alte sisteme de
suspensie pentru axele

motoare

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

alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare,

majorate
I 2 + 1 axe

1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0
2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0
3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64 0 67
4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 67 154
5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 154 360
6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 360 465
7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 465 840
8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1.408 840 1.473
9 Masa de cel puțin 28 tone 803 1.408 840 1.473

II 2 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 144 336
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 336 552
3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 552 811
4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 811 979
5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1.537 979 1.608
6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.537 2.133 1.608 2.231
7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.133 3.239 2.231 3.388
8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.133 3.239 2.231 3.388
9 Masa de cel puțin 38 tone 2.133 3.239 2.231 3.388

III 2 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.698 2.363 1.776 2.472
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.363 3.211 2.472 3.359
3 Masa de cel puțin 40 tone 2.363 3.211 2.472 3.359

IV 3 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.500 2.083 1.569 2.179
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.083 2.881 2.179 3.014
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.881 4.262 3.014 4.458
4 Masa de cel puțin 44 tone 2.881 4.262 3.014 4.458

V 3 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1.032 892 1.079
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2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.032 1.542 1.079 1.613
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.542 2.454 1.613 2.567
4 Masa de cel puțin 44 tone 1.542 2.454 1.613 2.567

Art. 470 alin. (7) Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată
NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Impozit - lei - Impozit - lei -
a. Până la 1 tonă, inclusiv 9 9
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 36
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 53 55
d. Peste 5 tone 65 68
Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21 22
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 57 60
3. Bărci cu motor 213 223
4. Nave de sport și agrement 507 530
5. Scutere de apă 213 223
6. Remorchere și împingătoare: X X
a) până la 500 CP, inclusiv 566 592
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 921 963
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1.417 1.482
d) peste 4000 CP 2.267 2.371
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 184 192
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 184 192
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone,
inclusiv

284 297

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 497 520
Art. 472 alin.2)
Bonificația
pentru plata
cu anticipație
a impozitului

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

Persoane fizice Persoane juridice Persoane fizice Persoane juridice

10% 5% 10% 5%
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CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI
A ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII

Art. 474 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism,
în mediul urban

Nivel L227/2015 actualizat conform
art..491 pentru anul 2020

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL
LOCAL

PENTRU ANUL 2020

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei -
a) până la 150 m² inclusiv 5-6 6 6
b) între 151 și 250 m² inclusiv 6-7 7 7
c) între 251 și 500 m² inclusiv 7-9 9 9
d) între 501 și 750 m² inclusiv 9-13 10 10
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 13-14 13 14
f) peste 1.000 m² 15 + 0,01lei/m2, pentru

fiecare m2 care
depășește 1.000 m2

14 + 0,01 lei/m2, pentru
fiecare m2 care depășește

1.000 m2

15 + 0,01lei/m2, pentru fiecare m2

care depășește 1.000 m2

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

Pâna la 16 lei inclusiv 15 16

Art. 474 alin. (5)
taxa pentru eliberarea unei autorizații pentru
construire cladire rezidențiala sau anexă

0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor de

construcţii

0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor de

construcţii

0,5% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii

Art. 474 alin. (6)
taxa pentru eliberarea unei autorizații pentru construire
alte construcții altele decât la alin(5)

1% din valoarea
autorizată a lucrărilor de
construcţie, inclusiv
valoarea instalaţiilor
aferente.

1% din valoarea autorizată
a lucrărilor de construcţie,
inclusiv valoarea
instalaţiilor aferente.

1 % din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţie, inclusiv
valoarea instalaţiilor aferente.

Art. 474 alin.(3) și (8)
taxa pentru prelungirea unui certificat sau a unei
autorizații

30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea
certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale

30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea
certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale

30 % din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a

autorizaţiei iniţiale

Art. 474 alin. (9)
taxa pentru eliberarea unei autorizații de desfințare
totală
sau parțială

0,1% din valoarea
impozabilă stabilită
pentru determinarea
impozitului pe clădiri,
aferentă părţii desfiinţate.

0,1% din valoarea
impozabilă stabilită pentru
determinarea impozitului
pe clădiri, aferentă părţii
desfiinţate.

0,1 % din valoarea impozabilă
stabilită pentru determinarea
impozitului pe clădiri, aferentă
părţii desfiinţate.

Art. 474 alin. (10)
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 0-16 lei

13 lei /mp. foraje
15 lei/ mp. excavări

14 lei /mp. foraje
16 lei/ mp. excavări

Art. 474 alin. (12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
necesare pentru lucrările de organizare de şantier
în vederea realizării unei construcţii

3% din valoarea
autorizată a lucrărilor de
organizare de şantier.

3% din valoarea autorizată
a lucrărilor de organizare

de şantier.

3 % din valoarea autorizată a
lucrărilor de organizare de

şantier.
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Art. 474 alin. (13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori
campinguri

2% din valoarea
autorizată a lucrărilor de
organizare de şantier.

2% din valoarea autorizată
a lucrărilor de organizare

de şantier.

2 % din valoarea autorizată a
lucrărilor de organizare de

şantier.
.

Art. 474 alin. (14)
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri,
containere, tonete, cabine, spații de expunere,
corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe
căile și în spațiile publice

până la 8 lei, inclusiv

8 lei, inclusiv, pentru
fiecare metru pătrat de
suprafaţă ocupată de

construcţie.

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

Art. 474 alin. (15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările
de racorduri și branșamente

până la 14 lei, inclusiv 13 lei, inclusiv, pentru
fiecare racord

14 lei, inclusiv, pentru fiecare
racord

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

până la 9 lei, inclusiv 9 lei 9 lei

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

până la 85 lei, inclusiv

41 lei/buc. - atestat de
producător

43 lei/buc. - atestat de
producător

35 lei/buc.- carnet de
comercializare a
produselor din sectorul
agricol

37 lei/buc.- carnet de
comercializare a produselor din
sectorul agricol

Art. 475 alin. (3) lit. a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației
privind desfășurarea unor activități pentru o suprafață
de până la 500 m2, inclusiv

până la 4.240 lei, inclusiv

X X

-restaurante 1.013 1.060
-fast-food 405 424
-baruri și alte activități de servire a bauturilor 507 530
-alte activități recreative- fară suprafață determinată 304 318

-cu suprafata determinată 507 530
Art. 475 alin. (3) lit. b)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației
privind desfășurarea unor activități pentru o suprafață
mai mare de 500 m2

până la 8.480 lei, inclusiv X X

-restaurante 2027 2120
-fast-food 1013 1060
-baruri și alte activități de servire a bauturilor 1013 1060
-alte activități recreative

1013 1060
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CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
Art. 477 alin. (5)
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

3% 3%
Art. 478 alin. (2) Taxa pentru serviciile de
reclamă și publicitate

Nivel
L.227/2015
actualizat
conform
art..491 pentru
anul 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 -

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

Pâna la 33 lei 29 30
b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau
oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă
și publicitate

Până la 24 lei
21 22

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 481 alin. (2)
Impozitul pe spectacole

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

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 competiție sportivă internă sau
internațională

2% 2%

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

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE

Art. 484
Taxe speciale

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Sunt prevăzute în anexa A
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor
memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea. Sunt prevăzute în anexa B

Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de
venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe
pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător.

Sunt prevăzute în anexa B

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de
divorț pe cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin
hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși
50% din această valoare*.

507 530



13

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE
Art. 489 alin. (1) și (3)  Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare sunt prevăzute în anexa C.

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL
2019 COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

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

-impozit/taxa cladiri rezidențiale persoane
juridice: 50%
-impozit/taxa cladiri nerezidențiale persoane
juridice: 15%

-impozit/taxa cladiri rezidențiale persoane juridice:
50%
-impozit/taxa cladiri nerezidențiale persoane
juridice: 15%

NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote
procentuale.

CAPITOLUL XI – SANCȚIUNI

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 493
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)

NIVELURILE STABILITE DE L227/2015
actualizate conform art.491 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020

- lei - - lei -
lit. a) se sancționează cu amendă 74 – 296 74 – 296
lit. b) se sancționează cu amendă 296 – 737 296 – 737

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se
sancționează cu amendă

344 – 1.673 344 – 1.673

(41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor
prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare
de la data solicitării constituie contravenție și se sancționează cu
amendă

530 – 2.651 530 – 2.651

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu
amendă 296 – 1.184 296 – 1.184

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu
amendă 1.184 – 2.984 1.184 – 2.984
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Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se
sancționează cu amendă

1.376 – 6.692 1.376 – 6.692
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Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data
înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii.

Conducătorul organului fiscal local Șef serviciu C.I.C.
Fărcășan Elena Sălăgean Gabriela

Avizat,
Consilier juridic
Cismaș Dan
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CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE
Anexa AArt. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare  Regulamentul pentru stabilirea domeniilor de activitate și

condițiile în care se pot institui taxe speciale, modul de organizare și de funcționate 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 preambulul prezentei hotărâri, la nr. crt. 24), se face trimitere la aceasta.
Art.
484
Taxe
speciale

„(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe
speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.” NIVELURILE STABILITE DE

CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

- lei -

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

- lei -Nr. crt. Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile
Consiliului Local prin care s-au instituit

aceste taxe speciale

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE
ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA

1.
Art. 9 alin. (1) Legea nr.
544/2001 și art.16 și 29 din
Legea nr.16/1996

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor
serviciilor de copiere a documentelor, instituite de
Comisia de aplicare a Legii 10/2001

x x

1.Taxa eliberare copii xerox simple :
-format A4/față
-format A4/față-verso
-format A3/față
-format A3/față-verso

3 lei
6 lei
4 lei
8 lei

3 lei
6 lei
4 lei
8 lei

2. Copii conforme cu originalul
-format A4/față
-format A4/față-verso
-format A3/față
-format A3/față-verso

6 lei
12 lei
8 lei
16 lei

6 lei
13 lei
8 lei
17 lei

3.Taxa pentru furnizarea de informații sau adeverințe
privind imobilele notificate la Legea nr. 10/2001

10 lei/act emis -
persoane fizice
51 lei/act emis -

persoane juridice

10 lei/act emis -
persoane fizice
53 lei/act emis -
persoane juridice

2 HCL.10/2009 și HCL
269/2014

Taxe speciale percepute operatorilor de taxi instituite
de Compartiment autoritate de autorizare pentru
servicii de pentru transport public:

x x

1.Taxă acordare autorizație de transport in regim de
taxi 304 lei 318 lei

2.Taxă acordare autorizație dispecerat taxi 507 lei 530 lei
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3.Taxă modificare autorizație transport sau dispecerat
taxi ca urmare a modificării sediului 51 lei 53 lei

4.Taxă vizare autorizație transport taxi 304 lei 318 lei
5.Taxa vizare anuală autorizație taxi/ copiei conforme 51 lei 53 lei
6.Taxă eliberare autorizație taxi/ copie conformă 101 lei 106 lei
7.Taxa eliberare autorizație taxi/ copie conformă,
urmare a înlocuitii autovehicolului 81 lei 85 lei

8.Taxă prelungire autorizație taxi/copie conformă 101 lei 106 lei
9.Taxă prelungire autorizație de dispecerat taxi 304 lei 318 lei
10.Taxă ridicare, suspendare autorizație taxi/ copie
conformă 101 lei 106 lei

11.Taxa vizare ,,Lista tarife” 51 lei 53 lei
12.Taxa eliberare duplicate ale autorizațiilor de
transport/ dispecerat/ taxi/ copiilor conforme 51 lei 53 lei

3

OUG 195/2000 privind
circulația pe drumurile
publice, cu completările și
modificările ulterioare;
O.G.43/1997 privind regimul
drumurilor, cu modificările și
completările ulterioare; HCL
338/2016; HCL 258/2017

Taxă specială pentru accesul autovehiculelor cu masă
maxim autorizată mai mare de 3,5 to pe străzile din
municipiul Turda, în zone în care sunt impuse anumite
restricții de circulație;

- eliberare Autorizație de acces în funcție de
greutatea maxima a autovehiculului

x x

I. Pentru o zi/autovehicul cu masa totală;
1. 3,5 to-7,5 to 10 lei 10 lei
2. 7,5 to -16 to 41 lei 43 lei
3. 16 to - 26 to 51 lei 53 lei
4. 26 to- 40 to 101 lei 106 lei

II. Pentru o lună/autovehicul cu masa totală;
1. 3,5 to-7,5 to 101 lei 106 lei
2. 7,5 to -16 to 405 lei 424 lei
3. 16 to - 26 to 811 lei 848 lei
4. 26 to- 40 to 1.013 lei 1.060 lei

III. Pentru un an/autovehicul cu masa totală;
1. 3,5 to-7,5 to 405 lei 424 lei
2. 7,5 to -16 to 811 lei 848 lei
3. 16 to - 26 to 2.027 lei 2.120 lei
4. 26 to- 40 to 4.054 lei 4.240 lei

IV. Eliberare Abonament acces în funcție de numărul de
curse declarate a se executa pentru un an x x

1. 500 - 2500 curse /an 25 lei 26 lei
2. 2500 - 5000 curse/an 22 lei 23 lei
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3. 5000 – 7500 curse/an 19 lei 20 lei
4. > 7500 curse/an 16 lei 17 lei

4 H.C.L.nr.68/2003

Taxe speciale pentru descărcare de sarcină
arheologică, instituite de Muzeul de istorie Turda: x x

1. Taxă elaborare documente 35 lei/pagină 36 lei/pagină
2. Taxă săpătură : persoane fizice 7 lei/m.p. 8 lei/m.p.

Persoane juridice 7 lei/m.p. 8 lei/m.p

5
1. Art. 23 alin. (3) din Ordinul
ministrului administrației și
internelor nr. 1501/2006

Taxe speciale, instituite de S.V.S.U x x
1. Taxă înregistrare 10 lei 10 lei

2. Taxă recuperare contravaloare certificat
înregistrare 10 lei 10 lei

3. Taxă recuperare contravaloare placuțe cu nr.
înregistrare la utilaje și mașini autopropulsate, instituite
de S.V.S.U.

71 lei 75 lei

4.Taxă recuperare contravaloare placuțe cu nr.
înregistrare la mopede 30 lei 32 lei

5.Taxă recuperare contravaloare placuțe cu nr.
înregistrare la vehicule cu tracțiune animală 35 lei 38 lei

6.

Art. 25 lit. d) din Legea nr.
481/2004 , art.26(1) din
L.307/2006 și HCL.143/2008,
256/2008 și 193/2009

Taxe speciale pe linia protecției civile instituite de
S.V.S.U.

x x

1.Taxă verificare coșuri de evacuare a fumului la
locuințe unifamiliale 10 lei 10 lei

2.Taxă curățare coșuri de evacuare a fumului la
locuințe unifamiliale 30 lei 31 lei

3.Taxă montare ușă vizitare canal evacuare gaze arse
la locuințe unifamiliale, multifamiliale, agenți economici,
instituții publice

60 lei 63 lei

4.Taxă verificare și curățare coșuri de evacuare a
fumului la agenții economici și instituții publice

40 lei/coș interior
40 lei/coș exterior

41 lei/coș interior
41 lei/coș exterior

5.Taxă supraveghere masuri de apărare împotriva
incendiilor la târguri, expoziții, manifestări cultural
sportive, activități de filmare și alte asemenea.

20 lei/pers/ora 21 lei/pers/ora

Taxe pentru serviciul de evacuare a apei din subsolul
locuințelor, instituite de S.V.S.U. : x x

1. Tarif deplasare 125 lei 131 lei
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2.Tarif orar funcționare ehipament 56 lei 59 lei

7.
Art. 6 alin. (2) din
Ordonanța Guvernului nr.
99/2000 și HCL 250/2015

Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind
exercitarea activității de comercializare în zone
publice, instituite de Serv. Public Poliția Locală: x x

1.Taxă eliberare acord de funcționare – societăți
comerciale

101 lei 106 lei

2.Taxă eliberare acord de funcționare -P.F.A., I.I. și I.F 81 lei 85 lei
3.Taxă eliberare acord funcționare pt. activitate
temporară în gherete sau chioșcuri

51 lei 53 lei

4.Taxă eliberare aviz pt.orar de funcționare 20 lei 21 lei

8.

L.273/2006, art.30 și H.C.L.
nr.178/2013

Taxe speciale pentru prestări de servicii specifice în
domeniul cadastrului și agriculturii,instituite de
S.U.A.T.C:

x x

1.Taxă mediatizare P.U.Z 203 lei 212 lei

2.Taxă mediatizare P.U.D. 101 lei 106 lei

9.
Art. 2 și 3 din Ordonanța
Guvernului nr. 13/2001

1.Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare a
edificării/extinderii construcției(edificată fără autorizație
anterior anului 2001)

0,5% din valoare
impusă la Direcția
Impozite și Taxe

Locale

0,5 % din valoare
impusă la Direcția
Impozite și Taxe

Locale

2.Taxă pentru eliberare certificat autodemolare
clădire/construcție( fără autorizație de desfințare)

0,1% din valoare
impusă la Direcția
Impozite și Taxe

Locale

0,1% din valoare
impusă la Direcția
Impozite și Taxe

Locale
3.Taxă pentru eliberarea adresei Anexa 3A, în baza
L.17/2014 10 lei 10 lei

4.Taxă eliberare adeverință privind categoria de
folosință a imobilelor 10 lei 10 lei

10
Art.30 din L.273/2006 privind
finantele publice locale
H.C.L.18/2016

Taxe speciale pentru prestări de servicii specifice
Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a
Persoanelor Turda:

x x

1.Taxă pentru încheierea căsătoriei în zilele de sâmbătă
și duminică 203 lei .212 lei

2.Taxă pentru înregistrarea dosarelor de schimbare a
numelui pe cale administrativă 101 lei 106 lei
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3. Taxă pentru înregistrarea în registrele de stare civilă
române, a actelor de stare civilă înregistrate în
străinătate

101 lei 106 lei

4.Taxă pentru eliberare dovezi căsătorie pentru
străinătate și adeverințe pentru componența familiei 51 lei 53 lei

5.Taxă pentru eliberarea dovezilor privind înregistrările
de naștere, căsătorie, deces din registrele de stare
civilă, la cererea avocaților

10 lei 10 lei

6.Taxă pentru înscrierea numelui de familie (prenumelui)
cu noua ortografie a limbii materne 20 lei 21 lei

11 L.334/2002 privind Legea
Bibliotecilor , H.C.L.
NR.16/2006

Taxe speciale instituite de Biblioteca Teodor
Murășanu x x
1.Taxă eliberare/ vizare anuală permis utilizator la
secțiile pentru adulți 3 lei 3 lei

2.Taxă eliberare/ vizare anuală permis utilizator la
secțiile pentru copii 2 lei 2 lei

3.Taxă listare/copie xerox 0,20/lei/pag/ 0,15
lei/pag 0,25 lei/pag

4. Taxă confirmare telefonică a rezervării 1 leu 1 leu
5. Taxă penalizare pentru nerespectare termenului

de împrumut 0,05 lei/zi 0,10 lei/zi

Notă: 1. pentru împrumut interbibleotecar se percepe taxă la nivelul costului expedierii .
2. în cazul distrugerii/pierderii /deteriorării documentelor de bibleotecă se percepe o taxă

echivalentă cu valoarea de inventar a documentului, actualizată cu coeficientul de inflație la zi, la
care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori prețul

12

Art. 20 si art.30 din
L.273/2006 privind finanțele
publice locale;
art.484 din L.227/2015

Taxă de stațiune balneoclimatică

2% din valoarea
totală a cazării
(exclusiv TVA),

pentru fiecare zi de
cazare

2% din valoarea totală
a cazării (exclusiv

tva), pentru fiecare zi
de cazare

13

Art. 20 si art.30 din
L.273/2006 privind finanțele
publice locale;
art.484 din L.227/2015
HCL 360/2017

Taxă specială de
salubrizare în cazul
prestațiilor de care
beneficiază utilizatorii,
fără contract de presări
servicii de salubrizare.

Clădiri rezidențiale 20 lei/pers/lună 21lei/pers/lună

Clădiri nerezidențiale 100 lei/mc/lună 105 lei/mc/lună

Clădiri nelocuite 20lei/lună/imobil 21ei/lună/imobil
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Conducătorul organului fiscal local Șef serviciu C.I.C.
Fărcășan Elena Sălăgean Gabriela

Avizat,
Consilier juridic
Cismaș Dan
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CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE Anexa B
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL

LOCAL PENTRU ANUL
2019
- lei -

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL
LOCAL PENTRU ANUL

2020
- lei -

Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru
vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și
arheologice și altele asemenea.*)
S.U.A.T.C. 1.Taxă de ocupare/utilizare temporară a domeniului

public pe teritoriul sitului/ansamblului clasat ca
monument sau zonă protejată

1 leu/m.p./zi 1 leu/m.p./zi

2.Taxa de ocupare/utilizare permanentă a domeniului
public pe teritoriul sitului/ansamblului clasat ca
monument sau zonă protejată construită sau naturală

10lei/m.p./an 10 lei/m.p./an

3. Taxă de ocupare a domeniului public și privat pt.
executare lucrări de branșamente, racorduri și
extinderi de rețele edilitare

10 lei/m.l./zi persoane juridice

2 lei/m.l./zi persoane fizice

10 lei/m.l./zi persoane juridice

2 lei/m.l./zi persoane fizice
Muzeul de
istorie

1.Taxa vizitare :
-copii/elevi/studenți/pensionari
-adulți

5 lei
10 lei

5 lei
10 lei

2.Taxă filmare 203 lei 212 lei
3.Taxă fotografiere: amatori 20 lei 21 lei

profesionisti 70 lei 73 lei
4.Taxă ghidaj la solicitarea vizitatorilor 51 lei 53 lei
5.Taxă ateliere interactive cu adulții si tinerii și alte
activități interactive: -tip 1

-tip 2
10 lei/participant
15 lei/participant

10 lei/participant
15 lei/participant

6. Taxa modul didactic (4 ateliere tip 1) 30 lei/participant 30 lei/participant

7.Taxă închiriere spațiu muzeal pentru derularea unor
activități culturale, cu aprobarea Consiliului Științific
al Muzeului de Istorie

90 lei/oră
500 lei/zi

1.800lei/săptămâna
3.200 lei/lună

94 lei/oră
523 lei/zi

1.883 lei/săptămâna
3.345 lei/lună

Direcția
tehnică

1.Taxă aviz administrație domeniul public 11 lei 12 lei



23

2.Taxă autorizație de spargere 11 lei 12 lei

Art. 486 alin. (5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile
locale

x x

S.U.A.T.C. 1.Taxă pentru eliberare copii după planuri cadastale,etc. 32 lei 33.lei

Conducătorul organului fiscal local Șef serviciu C.I.C.
Fărcășan Elena Sălăgean Gabriela

Avizat,
Consilier juridic
Cismaș Dan
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Nr. crt.

Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare în funcție de care se
stabilesc cotele adiționale

Anexa C

1 Reducera masei impozabile ca urmare a intrării în procedura insolvenței a unui număr semnificativ de agenți economici.
2 Necesitatea susținerii programului de investiții.

DIRECTOR EXECUTIV ȘEF SERVICIU C.I.C. AVIZAT CONSILIER JURIDIC
FĂRCĂȘAN ELENA SĂLĂGEAN GABRIELA CISMAȘ DAN
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REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL Anexa D
Nr. crt. Temeiurile juridice

1 Art. 456 alin. (2)
1.Scutire de la plata impozitului pe clădiri, pentru cladirile care, potrivit legii , sunt clasate ca monumente

istorice, de arhitectură sau arheologice,muzee ori case memoriale
2 2.Scutire de la plata impozitului pe clădirii, pentru clădirea folosită ca domiciliu de persoanelor prevăzute

de art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 341/2004. Scutirea se aplica pentru bunurile aflate în proprietate sau
coproprietatea soților;

3 3.Scutire de la plata impozitului pe clădirii, pentru 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

4 4.Scutire de la plata impozitului pe clădirii, pentru 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;

5 5.Scutire de la plata impozitului pe clădirii, pentru 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;

6 Art. 464 alin. (2)
1.Scutire de la plata impozitului pe teren , pentru terenul aferent locuinței folosită ca domiciliu de persoanelor

prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 341/2004. Scutirea se aplică pentru bunurile aflate în proprietate sau
coproprietatea soților;

7 2.scutire de la plata impozitului pe teren pentru 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

8 3.Scutire de la plata impozitului pe teren , pentru 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;

9 4.Scutire de la plata impozitului pe teren , pentru 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

DIRECTOR EXECUTIV ȘEF SERVICIU AVIZAT CONSILIER JURIDIC
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FĂRCĂȘAN ELENA SĂLĂGEAN GABRIELA CISMAȘ DAN
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