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ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA APROBAT
DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE PRIMAR
SERVICIUL CONSTATARE, CRISTIAN OCTAVIAN MATEI
IMPUNERE ȘI CONTROL
NR. …......../............................

RAPORT DE SPECIALITATE - EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020

Impozitele și taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale și
se regasesc în art. 454 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. În
categoria impozitelor și taxelor locale se includ : impozitul/taxa pe clădiri,
impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru
eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxa pentru folosirea
mijloacelor de reclama și publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale,
alte taxe locale.

Resursele financiare constituite din impozitele și taxele locale se
utilizează pentru cheltuielile publice a căror finanțare se asigură din bugetele
locale conform legii.

Conform art. 490 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
autoritățile administrației publice locale și organele speciale ale acestora,
după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul și colectarea
impozitelor și taxelor locale, precum și pentru aplicarea amenzilor și
majorărilor aferente.

Competența consiliilor locale se materializează în :
-stabilirea de cote adiționale la impozitele și taxele locale prevăzute în lege,
de până la 50% față de nivelurile maxime stabilite prin lege conform art.
489 alin. (2) din Codul fiscal, cu excepția celor prevăzute la art. 494 alin.10
lit. b) și c) cu privire la taxele judiciare și extrajudiciare de timbru. Cotele
adiționale vor fi stabilite în funcție de următoarele criterii: economice,
sociale, geografice precum și de necesitățile bugetului local.
-majorarea impozitului pe terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv,
cu până la 500%, începând cu al treilea an și a impozitul pe clădiri şi
impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite,
situate în intravilan.
-stabilirea cotelor impozitelor și taxelor locale când acestea se determină pe
bază de cotă procentuală, iar prin codul fiscal se stabilesc limite minime și
maxime, conform art.457,458, 460, 477, 481;
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-stabilirea cuantumului impozitelor și taxelor locale, când acestea sunt
prevăzute în sumă fixă și se stabilesc limite minime și maxime, conform
art.465, 474, 475, 478.
- posibilitatea stabilirii bonificației de pană la 10%, conform art. 462 alin. (2),
art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Codul fiscal, când impozitele pe
clădiri, teren și mijloace de transport, datorate pe întregul an de contribuabili
se achită integral până la data de 31 martie, inclusiv;
- instituirea impozitului pe spectacole, conform art. 480, 481 din Codul
fiscal;
- adoptarea ,,taxelor speciale conform” art. 484 din Codul fiscal și ,,alte taxe
locale” conform art. 486 din Codul fiscal;
-delimitarea zonelor în intravilan și extravilan.
-indexarea anuală a impozitelor și taxelor locale, conform prevederilor
art.491 din Codul fiscal.
-pentru anul 2018, conform Institutului Național de Statistică, rata inflației
publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice este de 4,6 %.
-pentru stabilirea impozitelor și taxelor prin indexarea cu rata inflației, s-au
respectat prevederile lit. n), pct. 11 din H.G.1/2016 referitor la rotunjire,
respectiv ”prin reducere când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani
și prin majorare când frațiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari”;

Conform prevederilor din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,
impozitul/taxă pe clădiri la persoane fizice în mediul urban se calculează,
după cum urmează:

1)În cazul clădirilor rezidențiale și a clădirilor anexă (art.457) prin
aplicarea unei cote de impozitare cuprinsă între 0,08- 0,2% la valoarea
impozabilă a clădirii. Valoarea impozabilă în lei /mp. este cea stabilită în
ANEXA 1. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de
amplasarea clădirii cu coeficientul de corecție prevăzut pentru rangul
localitații și zonă, prevăzut la art.457 alin.(6)

Propunem consiliului local aprobarea unei cote de 0,090%.
2) În cazul clădirilor nerezidențiale (art.458) prin aplicarea unei

cote cuprinse între 0,2 - 1,3% 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, depus la organul fiscal
până la primul termen de plata din anul de referință;
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.

Propunem consiliului local aprobarea unei cote de 0,2%.
În cazul în care valoarea de impozitare nu poate fi calculată conform

alineatului precedent, literele a), b), c), impozitul se calculează prin aplicarea



3

cotei de 2% asupra valorii impozabile determinată după regula aplicabilă în
cazul clădirilor rezidențiale.

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri
se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a
clădirii.

3) În cazul cladirilor cu destinație mixtă (art.459) prin însumarea
impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul
calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidential.

Impozitul pe căldiri/taxa pe clădiri la persoane juridice (art.460)
se calculează după cum urmează:

a) În cazul clădirilor rezidențiale - prin aplicarea unei cote
cuprinse între 0,08-0,2% la valoarea impozabilă a clădirii.

Cota poate fi majorată de consiliul local, conform art. 489 alin (2) din
Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu până la 50%.

Propunem consiliului local aprobarea unei cote de 0,3%.
b)În cazul clădirilor nerezidențiale prin aplicarea unei cote

cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii.
Cota poate fi majorată de consiliul local, conform art. 489 alin (2) din

Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu până la 50%.
Propunem consiliului local aprobarea unei cote de 1,5%.
c)În cazul cladirilor cu destinație mixtă prin însumarea impozitului

calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul calculat
pentru suprafața folosită în scop nerezidential.

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de
persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4%
asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea
impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota
impozitului/taxei pe clădiri este de 5%.

Pentru clădirile încadrarte în categoria celor neîngrijite, impozitul se
majorează cu 500%, în baza HCL nr.375/29.11.2017

Impozitul pe teren/taxa pe teren
Impozitul /taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața de

teren, rangul localității în care este amplasat terenul, zona conform încadrării
făcute de consiliul local și categoria de folosință a terenului.(art.465)

a)Impozitul/ taxa pe teren intravilan
 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul

agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii,
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impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută în ANEXA 1 CAP. III, art. 465 alin. (2);

 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută în ANEXA 1 CAP. III art.465 alin.
(4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie
corespunzător prevăzut la alin. (5), care pentru municipiul
Turda este 4.

 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii, pentru persoane juridice care au prevăzut in
statut ca obiect de activitate, agricultura si au inregistrate in
evidenta contabila venituri si cheltuiei din agricultura,
impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută in ANEXA 1, CAP.III, art. 465 alin. (7), iar acest
rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie în funcție de
rang și zonă prevazut la art. 457, alin. (6) din Legea nr.
227/2015

 Pentru terenurile intravilane încadrate în categoria celor
neîngrijite, impozitul se majorează cu 500%, în baza HCL
nr.375/29.11.2017

b)Impozitul/taxa pe terenul situat în extravilan se stabilește prin
înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma
corespunzatoare categoriei de folosință a terenului ( ANEXA 1, CAP III
art.465, alin.(7) înmulțită cu coeficientul de corecție aferent zonei, prevăzut
la art. 457 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. )

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează :
 în funcție de tipul mijlocului de transport, capacitatea cilindrică a

acestuia, suma în lei pentru fiecare grupa de 200 cmᶾ. sau fracțiune din
aceasta, pentru mijloacele de transport prevazute de art. 470 alin.(2) din
Legea 227/2015;

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu
minimum 50%,.

Propunem consiliului local aprobarea unei cote de reducere de 95%;
 pentru mijloacele de transport prevăzute de art, 470 alin. (5) și (6)

în funcție de numărul de axe, sistemul de suspensie, masa totală maximă
autorizată ;

 în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face
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parte dintr-o combinaţie de autovehicule, impozitul asupra mijlocului de
transport este egal cu suma corespunzătoare masei totale maxime atorizate
prevăzuta la art.470 alin.(7),:

Nivelul impozitului asupra mijloacelor de transport se regăsește în
ANEXA 1, CAP. IV.

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizaților:
Orice persoană fizică sau juridică ce trebuie să obțină un certificat,

aviz sau altă autorizație prevăzută la cap.V art.474 din Legea 227/2015
privind Codul fiscal trebuie să achite o taxa la nivelul aprobat de Consiliul
Local înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizația necesară.

Prin adresa nr.207/3/E/18.02.2019 s-au solicitat arhitectului șef
propuneri privind nivelul taxelor reglementate în prezentul capitol pentru
anul 2020.

S-a primit raspunsul nr.4033/21.02.2019, iar taxele propuse pentru
anul 2020 se regăsesc în ANEXA 1, CAP. V – Taxe pentru eliberarea
certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor
activităţi

Conform art. 475 alin (2) din Legea nr. 227/2015, taxele pentru
eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către
consiliile locale şi sunt de până la 85 lei, inclusiv.(nivel Lg.227/2015
actualizat conform art.491)

Prin adresa nr.214/3/E/18.02.2019 s-au solicitat secretarului
municipiului Turda propuneri privind nivelul taxelor reglementate în
prezentul capitol pentru anul 2020.

S-a primit raspunsul nr.3830/20.02.2019, iar taxele propuse pentru
anul 2020 sunt:

- Taxa atestat de producător 43 lei/ buc.;
- Taxa eliberare carnet de comercializare a produselor din sectorul

agricol 37 lei / buc.

Conform art. 475 alin (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
persoanele a căror activitate se încadează în grupele 561 - Restaurante, 563
- Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi
recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia
naţională - CAEN, aprobata prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional
de Statistică nr. 337/2007, datorează bugetului local al comunei, orașului sau
municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ teritorială se desfășoară
activitatea, o taxă pentru eliberare/viză anuală a autorizației (nivel
Lg.227/2015 actualizat conform art.491.);

a)pâna la 4.240 lei, pentru suprafața de pâna la 500 m2, inclusiv
b)pâna la 8.480 lei, pentru o suprafața mai mare de 500 m2.
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Stabilirea taxei pe fiecare agent economic plătitor se va face de către
Comisia de verificare a activității desfășurate de unitățile de alimentație
publică în vederea autorizării, comisie numită prin Dispoziția Primarului
nr.35/16.01.2007, pe baza criteriilor aprobate de catre Consiliul Local Turda.

Prin adresa nr.210/3/E/18.02.2019 s-au solicitat Serviciului Public
Poliția Locala Turda, propuneri privind nivelul taxelor reglementate în
prezentul capitol pentru anul 2020.

S-a primit raspunsul nr. 1636/26.02.2019, iar taxele propuse pentru
anul 2020 se regăsesc în ANEXA 1, CAP. V – Taxe pentru eliberarea
certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor.

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate (art.477) se stabilește
prin aplicarea cotei stabilite de consiliul local la valoarea serviciilor de
publicitate și reclamă. Cota prevăzută în Legea 277/2015 este cuprinsă între
1 si 3 %.

Propunem Consiliul Local al municipiului Turda aprobarea cotei de
3%.

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate (art.478)
Orice persoană care utilizează un panou, afișaj sau structură de afișaj

pentru reclamă și pubicitate într-un loc public, datorează taxă pentru afișaj în
scop de reclamă și publicitate, care se calculează anual prin înmulţirea
numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei
afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local,
după cum urmează:

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care o persoană derulează o
activitate economică, suma este de până la 33 lei, inclusiv; (nivel
Lg.227/2015 actualizat conform art.491);

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei alte structuri de afişaj
pentru reclamă şi publicitate, suma este de până la 24 lei, inclusiv (nivel
Lg.227/2015 actualizat conform art.491) .

Propunem Consiliul Local al Municipiului Turda aprobarea
următoarelor taxe: 30 lei în primul caz, 22 lei în al doilea caz.

Impozitul pe spectacole se datorează, conform cap.VII din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, de orice persoană care organizează o
manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă în
următoarele cote:

a) până la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă
de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare
muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau
orice competiţie sportivă internă sau internaţională;

b) până la 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele
enumerate la lit. a).
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Propunem Consiliul Local al Municipiului Turda aprobarea
următoarelor cote: 2% în primul caz, 5% în al doilea caz.

Taxe speciale
Conform art. 484 alin. din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul
persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a
localităţii, consiliile locale, pot adopta taxe speciale.

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice
care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de
interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora,
sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră
în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

În CAP VIII ,, TAXE SPECIALE” din ANEXA 1 se regăsesc:
-propunerile Directiei tehnice primite cu adresa nr.211/3/08.03.2019;
-propunerile Serviciului Administrație Publică Locală primite cu

adresa nr.4425/28.02.2019
-propunerile S.U.A.T.C. primate cu adresa nr. 4033/21.02.2019

instituite în baza art. 484 din Legea nr. 277/2015 privind Codul fiscal;
-propunerile S.V.S.U. primate cu adresa nr.37/25.02.2019, instituite în

baza art. 484 din Legea nr. 277/2015 privind Codul fiscal;
-propunerile Serviciul Public Poliție Locală, primite cu adresa

nr.1636/26.02.2019;
-propunerile S.P.C.L.E.P. Turda, primite cu adresa

nr.27.300/28.02.2019;
-propunerile Direcției Impozite și Taxe Locale privind Taxa de

stațiune balneoclimatică și Taxa de salubrizare.
-propunerile Bibliotecii Teodor Mureșianu au fost primite cu adresa

nr.81/21.02.2019
- propunerile Muzeului de istorie, au fost primite cu adresa

nr.131/26.02.2019 ;
Alte taxe locale
În baza adreselor nr.207/3/E, 208/3/E, 209/3/E, 210/3/E, 211/3/E,

212/3/E, 213/3/E, 214/3/E,215/3/E s-au solicitat direcțiilor și serviciilor din
cadrul primariei, propuneri cu privire la taxele instituite în baza art. 486
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

S-au primit următoarele răspunsuri:
- Muzeul de istorie Turda –adresa nr.131/26.02.2019;
- Direcția tehnica -adresa nr.211/3/E/08.03.2019
- Serviciu de Urbanism Amenajarea Teritoriului și Cadastru -adresa

nr.4033/08.03.2019
Propunerile din adresele primite se regăsesc în ANEXA 1, CAP.

IX ,,ALTE TAXE LOCALE”.
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Anexăm prezentului raport adresele prin care Serviciul Constatare,
Impunere, Control a solicitat propunerile și răspunsurile primite pentru
stabilirea nivelului taxelor speciale și alte taxe pe anul 2020.

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă
prevăzută de alin. (4) al art. 486 din Legea 227/2015 este în cuantum de 530
lei (nivel Lg.227/2015 actualizat conform art.491.) şi poate fi majorată prin
hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din
această valoare.

Propunem Consiliul Local al municipiului Turda aprobarea taxei în
cuantum de 530 lei.

Alte aspecte fiscale
În conformitate cu art. 456 alin.(2), art. 464 alin. (2) si art. 469 alin.

(2) din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, consiliile locale pot acorda
scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale.

Pentru a păstra categoriile de beneficiari a facilitaților fiscale la fel ca
în anul 2019, propunem consiliului local acordarea următoarelor facilități:

a) scutire de la plata impozitului pe clădiri, pentru clădirea folosită ca
domiciliu de persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
341/2004. Scutirea se aplica pentru bunurile aflate în proprietatea sau
coproprietatea soților;

b) scutire de la plata impozitului pe teren , pentru terenul aferent
clădirii de domiciliu a persoanelor prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 341/2004. Scutirea se aplică pentru bunurile aflate în proprietatea
sau coproprietatea soților;

c) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de
arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;

d) 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;

e) 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;

f) 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;
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g) 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;

h) 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;

k) 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;

Procedura de acordare a facilităților fiscale se regăsește in ANEXA 2.
Pentru plata cu anticipație, până la 31 martie a impozitului datorat

pentru întregul an la căldiri, teren și mijloacele de transport se poate acorda
bonificație de până la 10% .

Propunem Consiliului Local acoradrea unei bonificații de 10%
pentru plata până la 31 martie 2020 a impozitului pe clădiri, teren și mijloace
de transport pentru persoanele fizice și de 5 % pentru plata până la 31
martie 2020 a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport pentru
persoanele juridice.

Nedepunerea declarațiilor pentru stabilirea impozitelor și taxelor
locale sau depunerea peste termenul prevazut de lege, încălcarea normelor
tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidența și gestionarea
abonamentelor și biletelor de intrare la spectacole, costituie contravenție și
se sancționează cu amenzi conform cap.XI art. 493 din Legea 227/2015
privind Codul fiscal.

Taxele extrajudiciare de timbru prevazute de Legea nr.117/1999 cu
modificările ulterioare , au fost abrogate prin Legea nr.1/2017, art.VI.

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

Avizat,
Cons.jur. Cismaș Dan
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