
 

 

 

 
 
  
    
 

   H O T Ă R Â R E A   Nr.56 
   din 29 octombrie 2015 

 
privind: aprobarea impozitelor și taxelor locale, aplicabile începând cu anul 2016. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 octombrie 2015; 
      Având în vedere: 
      -dispoziţiile art.495 lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
      -dispozițiile art. 16 alin. (2), art. 27 și art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      -dispozițiile art.1 și art.4 alin.(1) din Legea nr.17/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      -dispoziţiile art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
      -referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi raportul comisiei de 
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;  
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c), art.45 alin.(2) lit.c) şi art.115 alin.(1) 
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
      Art.1.-(1) Se aprobă impozitele şi taxele locale, aplicabile începând cu anul 2016, după cum urmează: 
      a)- nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi 
taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul  2016, constituind 
Anexa nr.1; 
      b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul pentru clădirile 
rezidenţiale şi clădirile - anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la nivelul de 0,1 %; 
      c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul pentru clădirile 
nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la nivelul de 0,2 %;                           
      d) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul/taxa pentru 
clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la nivelul de 0,2 %;               
      e) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul/taxa pentru 
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la nivelul de 1,2 %;            
      f) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje și excavări, prevăzută la art. 474 alin. (10) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 22,5 lei/mp teren afectat la suprafața solului de 
foraje și excavări; 
      g) taxa  pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri 
şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice, prevăzută la art. 474 alin. (14) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 8 lei pentru fiecare metru pătrat de 
suprafaţă ocupată de construcţie; 
      h) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de 
apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu, prevăzută la art. 474 alin. 
(15) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 16 lei pentru fiecare racord; 
      i) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, prevăzută la art. 474 alin. (16) 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 9 lei; 
      j) taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, prevăzută la art. 475 alin.(1) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 20 lei; 
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      k) taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, se stabilește astfel: 200 lei pentru 0-10 mp; 
300 lei pentru 10,1-20 mp; 400 lei pentru 20,1-30 mp; 500 lei, pentru 30,1- 500 mp, inclusiv, respectiv de 
4.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp; pentru celelalte activități taxa anuală de eliberare/vizare a 
autorizației de funcționare este de 80 lei; 
      l) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (taxa pentru serviciile de 
reclamă şi publicitate), se stabileşte la nivelul de 3 %; 
      m) taxa pentru reclamă şi publicitate, în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică, prevăzută la art. 478 alin.(2) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se 
stabileşte la nivelul de 32 lei/mp sau fracțiune de metru pătrat; 
      n) taxa pentru reclamă şi publicitate, în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei alte structuri de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate, prevăzută la art. 478 alin.(2) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se 
stabileşte la nivelul de 23 lei/mp sau fracțiune de metru pătrat; 
      o) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul în cazul 
unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea 
unui film, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă), se stabileşte la nivelul de 2 %; 
      p) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul în cazul 
oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. o) ), se stabileşte la nivelul de 5 %; 
      r) taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă, prevăzută la art. 486 alin.(4) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabilește la nivelul de 500 lei. 
      Art.2.-Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe 
mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a 
anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 
      Art.3.-Se aprobă taxele pentru utilizarea locurilor publice, pentru utilajele şi echipamentele destinate în 
scopul obţinerii de venituri şi alte taxe locale speciale, potrivit Anexei nr.2. 
      Art.4.-Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice, potrivit Anexei nr.3. 
      Art.5.-Delimitarea zonelor în intravilan şi extravilan pentru determinarea impozitului pe teren, aprobată 
până la data prezentei hotărâri, se aplică şi pentru anul 2016. 
      Art.6.-(1) Se aprobă preţurile biletelor/abonamentelor pe mijloacele de transport în comun de călători ale 
primăriei, în cazul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu şi li se decontează cheltuielile 
de transport din bugetul Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, prin unităţile de învăţământ la care sunt 
şcolarizaţi, pe bază de abonament, după cum urmează: 
      a)- pentru elevii din satul Tîrlele Filiu, la ambele licee din oraşul Ianca,…….……………..…1,90 lei/zi/elev; 
      b)- pentru elevii din satul Perişoru, la ambele licee din oraşul Ianca …………………….…...0,95 lei/zi/elev; 
      c)- pentru elevii din satul Berleşti, la ambele licee din oraşul Ianca,…………………….….....1,71 lei/zi/elev;    
      d)- pentru elevii din satul Oprişeneşti, la ambele licee din oraşul Ianca,………………….…..1,52 lei/zi/elev;  
      e)- pentru elevii din satul Plopu, la ambele licee din oraşul Ianca,.………………………...….1,42 lei/zi/elev. 
      (2) Transportul elevilor efectuat cu microbuzele transferate de la minister, din satul Berleşti la Şcoala 
primară Perişoru şi din satul Oprişeneşti la Şcoala Gimnazială Plopu, este gratuit. 
      Art.7.-Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, dată la care se abrogă prevederile 
H.C.L.nr.100/2012, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 
      Art.8.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 
      Art.9.-Prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale prezenta 
hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afișare la sediul consiliului local şi publicată pe pagina proprie 
de internet. 
      Art.10.- Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.       
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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             A N E X A nr. 1 
                                                                                               la H.C.L. nr.56/29.10.2015 

  
     
T A B L O U L 

cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile începând cu anul  2016 

Impozitul şi taxa pe clădiri 

Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 
Art. 457 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă– lei/m2 – 
Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 
încălzire (condiţii cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice sau 

încălzire 
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic şi/sau chimic 

1000 600 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

300 200 

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

200 175 

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

125 75 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la 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 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la 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 

                                                                                    
Impozitul şi taxa pe teren  

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan – Terenuri cu construcţii, precum și terenul înregistrat în registrul agricol 
la altă categorie de folosință în suprafață de până la 400 mp 
Art. 465 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Zona în cadrul 
localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi – lei/ha – 

0 I II 
Orașul Ianca 

 
III 

IV 
Satele 

aparținătoare 
V 

A - - - 5.236 - 1.422 
B - - - 3.558 - - 
C - - - 1.690 - - 
D - - -    984 - - 
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Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, 
pentru suprafața care depășește 400 mp - 
Art. 465 alin. (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
  – lei/ha – 
Nr. 
crt. 

Zona 
A B C D 

Categoria de folosinţă 
1. Teren arabil 28 21 19 15 
2. Păşune 21 19 15 13 
3. Fâneaţă 21 19 15 13 
4. Vie 46 35 28 19 
5. Livadă 53 46 35 28 
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15 
7. Teren cu ape 15 13   8   0 
8. Drumuri şi căi ferate   0   0   0   0 
9. Teren neproductiv   0   0   0   0 

 
Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren pentru terenurile amplasate în intravilan, la orice altă categorie decât cea de 
terenuri cu construcţii, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus se aplică coeficientul de corecţie 3,00, ce corespunde 
orașului Ianca-localitate urbană de rang III, respectiv coeficientul 1,00 pentru satele aparținătoare-localități rurale de rang V 
 
Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în extravilan 

Art. 465 alin. (7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal – lei/ha – 

Nr. crt. 
Zona 

Cod 
Categoria de folosinţă 

1. Teren cu construcţii 31 
2. Teren arabil 50 
3. Păşune 28 
4. Fâneaţă 28 
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 55 
5.1. Vie până la intrarea pe rod   0 
6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 56 
6.1. Livadă până la intrarea pe rod   0 
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 16 
7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie   0 
8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole   6 
8.1. Teren cu amenajări piscicole 34 
9. Drumuri şi căi ferate   0 
10. Teren neproductiv   0 
 
Pentru determinarea impozitului/taxei pe terenurile amplasate în extravilan, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus 
se aplică coeficienții de corecţie ce corespund orașului Ianca-localitate urbana de rangul III, respectiv: coeficientul 2.30 
pentru zona A, coeficientul 2.20 pentru zona B, coeficientul 2.10 pentru zona C şi coeficientul 2.00 pentru zona D, iar pentru 
satele aparținătoare se aplică coeficientul 1,05 pentru zona A. 

 
Impozitul pe mijloacele de transport 
Art. 470 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, 
inclusiv 10 

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 11 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 20 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 72 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv             144 
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6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 
7. Autobuze, autocare, microbuze 24 

8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, 
inclusiv 30 

9. Tractoare înmatriculate 18 
II. Vehicule înregistrate 
1. Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/200 cm3 
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4 
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 150 lei/an 
 În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%  
 

Art. 470 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Autovehicul de transport marfă cu masa totală maximă 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul(lei/an) 
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 puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone    0 133 
 2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 
 3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 
 4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1169 
 5. Masa de cel puţin 18 tone 517 1169 
II. 3 axe 
 1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 
 2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 
 3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 
 4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 
 5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1472 
 6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1472 
 7. Masa de cel puţin 26 tone 947 1472 
III. 4 axe 
 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 
 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 
 3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1545 
 4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1545 2291 
 5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1545 2291 
 6. Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291 
Art. 470 alin. (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Combinaţii de autovehicule: un autovehicul articulat sau tren 
rutier, de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul(lei/an) 
Ax(e) 

motor(oare) cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare 
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I. 2 + 1 axe 
 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone    0   0 
 2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone    0   0 
 3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone    0  60 
 4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone   60 137 
 5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 
 6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 
 7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 
 8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747         1310 
 9. Masa de cel puţin 28 tone 747         1310 
II. 2 + 2 axe 
 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 
 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 
 3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 
 4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 
 5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1429 
 6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1429 1984 
 7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1984 3012 
 8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1984 3012 
 9. Masa de cel puţin 38 tone 1984 3012 
III. 2 + 3 axe 
 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1579 2197 
 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2197 2986 
 3. Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986 
IV. 3 + 2 axe 
 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1395 1937 
 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1937 2679 
 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2679 3963 
 4. Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963 
V. 3 + 3 axe 
 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 
 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1434 
 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1434 2283 
 4. Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283 
 
Art. 470 alin.(7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Remorci, semiremorci sau rulote 
Masa totală maximă autorizată Impozit – lei – 
a) Până la o tonă, inclusiv 9 
b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 
d) Peste 5 tone 64 
   

Art. 470 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 
3. Bărci cu motor 210 
4. Nave de sport şi agrement  

a) peste 2,50 m, dar nu mai mult de 6 m 210 
b) peste 6 m, dar nu mai mult de 12 m 750 
c) peste 12 m           1.000 

5. Scutere de apă 210 
6. Remorchere şi împingătoare:  
a) până la 500 CP, inclusiv 559 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909 
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c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1398 
d) peste 4000 CP 2237 
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:  
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 280 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 
 
Art. 474 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea certificatului 
de urbanism în mediul urban – lei – 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism  
a) până la 150 m2, inclusiv 6 
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 7 
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 9 
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 12 
e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv 14 
f) peste 1000 m2 14 + 0,01 lei/m2, pentru 

fiecare m2 care 
depăşeşte 1000 m2 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită pentru mediul 
urban. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului de urbanism inițial. 
Art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru 
o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții. 
Art. 474 alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte 
construcții decât cele menționate la alin.(5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv 
valoarea instalațiilor aferente. 
Art.474 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este 
egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației inițiale. 
Art.474 alin.(9) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau 
parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe 
clădiri, aferentă părții desființate. 
Art. 474 alin.(10) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
de foraje sau excavări. 

22,5 lei, pentru fiecare 
m2 afectat la sol 

Art. 474 alin.(12) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru 
lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de 
construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier. 
Art. 474 alin.(13) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere 
de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție. 
Art. 474 alin.(14) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru autorizarea 
amplasării de chioşcuri, containere , tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri si panouri de 
afișaj , firme si reclame situate pe căile şi în spaţiile publice. 

8 lei, pentru fiecare m2 
de suprafaţă ocupată de 
construcţie 

Art. 474 alin.(15) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, 
gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 

16 lei, pentru fiecare 
racord 

Art. 474 alin.(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 9 lei 
Art. 475 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor 
sanitare de funcţionare 20 lei 

Art. 475 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Taxa pentru eliberarea atestatului 
de producător  3,60 lei 

Art. 475 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea carnetului 
de comercializare a produselor din sectorul agricol. Taxa pentru cheltuielile de deplasare în 
teren nu se datorează dacă nu este necesară verificarea în teren sau dacă solicitantul asigură 
mijlocul de transport necesar deplasării în teren. 

12,40 lei +24 lei 
pentru cheltuielile de 

deplasare în teren 

Art. 486 alin.(5)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 
alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 32 lei 
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Art. 475 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
 privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, 
inclusiv în cazul activităţii de alimentaţie publică în cadrul 
teraselor sezoniere pentru perioada estivală 1 mai – 30 
septembrie 

 200 lei pentru 0-10 mp;          300 lei pentru 10,1-20 mp; 
 400 lei pentru 20,1-30 mp;     500 lei, pentru 30,1- 500 mp; 
 600 lei pentru 500,1-600 mp; 700 lei pentru 600,1-700 mp; 
 800 lei pentru 700,1-800 mp; 900 lei, pentru 800,1- 900 mp; 
1.000 lei pentru suprafața mai mare de 900 mp 
Pentru celelalte activități taxa de eliberare/vizare a 
autorizației de funcționare este de 80 lei; 
 

    

Art. 478 alin. (2) 
din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:                      – lei/m2 sau fracţiune de m2 
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică 

32 

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

23 

 

Impozitul pe spectacole 

 Manifestare artistică sau activitate distractivă: Niveluri aplicate începând cu anul 2016 
Art. 481 

alin. (2) lit. a) 
şi lit. b) din 

Legea nr.227/ 
2015 privind 
Codul fiscal 

a.) Spectacol 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 externă 

cota 2 % din suma încasată 
din vânzarea biletelor şi 

abonamentelor 
b.) oricare alte manifestări artistice, decât cele enumerate la lit. a), 
precum: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte 
manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional 

cota  5 % din suma 
încasată din vânzarea 

biletelor şi abonamentelor 
 

 
Art. 486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.     Taxă pentru vehicule  lente Nivel începând cu 2016 
Deţinătorii de vehicule lente care folosește infrastructura publică locală, prevăzute în tabelul de mai jos, 
sunt obligaţi la plata taxei pentru vehicule lente, dacă acestea nu sunt supuse înmatriculării sau 
înregistrării, şi se plăteşte la termenele prevăzute pentru impozitul pe mijloacele de transport 

 
50  lei 

         Denumirea vehiculului lent 

1 Autoexcavator ( excavator pe autoşasiu) 
2 Autocositoare 
3 Autogreder sau autoscreper 
4 Buldozer pe pneuri 
5 Compactor autopropulsat 
6 Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau excavator pe pneuri 
7 Freză autopropulsată pentru canal sau pentru pământ stabilizat 
8 Freză rutieră 
9 Încărcător cu cupă pe pneuri 

10 Instalaţie autopropulsată de sortare concasare 
11 Macara cu greifer 
12 Macara mobilă pe pneuri 
13 Macara turn autopropulsată 
14 Maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele : 

      - lucrări de terasamente     
      - construcţia şi întreţinerea drumurilor 
      - decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri 
      - finisarea drumurilor 
      - forat 
      - turnarea asfaltului 
      - înlăturarea zăpezii 

15 Saşiu autopropulsat cu ferestrău pentru tăiat lemne 
16 Tractor pe pneuri 
17 Troliu autopropulsat 
18 Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 
19 Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 
20 Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 
21 Vehicul pentru marcarea drumurilor 
22 Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 
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       Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru 
Nr. crt. Extras din norma juridică – lei – 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 

1. 

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi 
de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a 
certificatelor de orice fel, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, 
cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 

2 

2. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 
3. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului 15 
4. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 

5. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de 
autorităţile străine 2 

6. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 
7. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2 
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru 
eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit 

1. 

Acte de identitate: X 
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea 
valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi 
înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români 

5 

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 6 
2. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare  3 
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere 

1. 

Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule: x 
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi 
B+E 6 

b) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, 
C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV 28 

2. 

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile 
cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru 
obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o 
şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E 

84 

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru 
probe 

1. 
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: x 
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv 60 
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 145 

2. Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau 
temporar 9 

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 414 
Taxă pentru furnizare date 
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă 
a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de 
înmatriculare şi din registrele judeţene de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare 

5 

 
 
       P R I M A R,                                                                                                                        Şef Serviciu Financiar Contabil 

 
 

Fănel George CHIRIŢĂ                                                                                                                      Georgiana TURCU 
 

 



                               
 
 
 

 

   

  A N E X A nr. 2 

                                                                                               la H.C.L. nr.56/29.10.2015 

                                                                                             
                                                                                                                                                                                             

TAXELE LOCALE SPECIALE 

aplicabile de la 01.01.2016 

 
 

Art.1.-Pentru utilizarea locurilor publice se  datorează următoarele taxe:……………………lei/zi 
1.Pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor şi a altor spaţii din pieţe, 
târguri şi oboare, de fiecare m.p. ocupat ……………………………………………………….1,5                                                          
2. Pentru vânzarea de animale şi păsări, de fiecare animal sau pasăre, astfel:  
a) bovine, bubaline, cabaline şi porci peste 6 luni………………………………………………5  
b) porcine până la 6 luni, ovine şi caprine………………………………………………………3 
c) animale mici şi păsări, cu excepţia puilor de 1 zi, de fiecare………………………………...1 
d) pui de 1 zi, de fiecare pui……………………………………………………………………..0,2 
3. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din  
exercitarea unei activităţi autorizate pe cont propriu, de fiecare m.p………………………….  1  
4. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de ocazie, de  
fiecare m.p. ocupat………………………………………………………………………………5 
5. Pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace de transport, parcate 
ocazional sau permanent, ori expuse spre vânzare:  
a) biciclete cu motor, motorete, scutere, motociclete, triciclete, cu sau  
fără ataş, pentru fiecare mijloc de transport……………………………………………………..5  
b) mijloace de transport cu tracţiune mecanică, de fiecare mijloc de  
transport, inclusiv remorci de orice fel………………………………………………………...10  
c) mijloace de transport cu tracţiune animală, de fiecare mijloc………………………………..5  
6. Intrarea în târguri, pieţe şi oboare, de fiecare persoană… ..………………………………… 0,5 
Art.2.-Taxele prevăzute la art.1 se încasează de către administratorul pieţei, târgului şi oborului 
sau de către împuterniciţii primarului.  
Art.3.-Persoanele fizice sau juridice care ocupă temporar sau permanent locuri publice, altele 
decât cele din pieţe, târguri şi oboare prevăzute la art.1, precum şi suprafeţele din faţa 
magazinelor, atelierelor de prestări servicii, chioşcurilor, după caz, datorează următoarele 
taxe:……………………………………..…………………………………………….lei m.p./lună  
a) pentru vânzarea de produse sau prestări de servicii diverse………………………………..10  
b) pentru depozitarea de diverse materiale……………………………………………………..1  
c) pentru confecţionarea de produse……………………………………………………………5 
Art.4.Taxele prevăzute la art.1 şi 3 se datorează şi în cazul desfacerii ambulante a produselor.  
Art.5.Persoanele fizice şi juridice care ocupă temporar locurile publice din pieţe, târguri şi 
oboare, pot încheia contracte de rezervare a acestor locuri pe o perioadă de cel mult un an, cu 
plata unei taxe de 6 lei m.p./an pentru persoanele fizice, respectiv de 8 lei m.p./an pentru 
persoanele juridice.  
Art.6. Taxele pentru utilizarea locurilor publice nu se datorează în cazul ocupării trotuarului din 
faţa locuinţei sau a sediului pentru reparaţia clădirii sau aprovizionarea cu combustibili sau alte 
materiale  necesare gospodăriilor sau agenţilor economici pe o perioadă de maximum 48 de ore.  
Art.7.-(1) Pentru ocuparea locurilor publice cu garaje, taxă minimă de pornire a licitaţiei este de 
1 leu/m.p./lună pentru persoanele fizice și de 1,2 lei/mp/lună pentru persoanele juridice. 
(2) Pentru parcarea ocazională a vehiculelor ....................................................... 1 leu /oră/vehicul  
(3) Pentru parcarea curentă a vehiculelor .............................................................2 lei /oră/vehicul 
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Art.8.-Taxe pentru locurile de veci  
a)- zona 1……………………………………………………………………….. 200 lei /loc dublu  
b)- zona 2…………………………………………………………...……………150 lei /loc dublu  
c)- zona 3………………………………………………………………………...100 lei /loc dublu  
Art.9.-Taxe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane  
a)- pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare…………………………………………30 lei   
b)- pentru eliberarea de extrase sau copii de pe orice act din arhiva primăriei………..5 lei/pagină  
c)- pentru efectuarea măsurătorilor la terenurile din intravilan………………………………15 lei   
d)- pentru efectuarea măsurătorilor la terenurile din extravilan……………………………...40 lei   
Nota: taxele de la lit.c) şi d) nu se percep când solicitantul asigură mijloc de transport.  
e)- pentru înregistrarea contractelor de arendă……………………………..………10 lei /contract  
 Art.10.-Taxe de închiriere a sălilor casei de cultură şi căminelor culturale în vederea organizării 
de şedinţe, simpozioane, expoziţii, conferinţe, nunţi, spectacole, etc., precum şi a apartamentului 
din domeniul public administrat de consiliul local:  
a)- Casa de cultură ……………….100 lei/oră, în afara perioadei de funcţionare a sistemului de  
încălzire, respectiv………………..200 lei/oră, în perioada funcţionării sistemului de încălzire;  
b)- Cămine culturale……………...200 lei/oră, pentru oraşul Ianca, respectiv 30 lei/oră, pentru  
satele aparținătoare;  
c)- Apartamentul oficial ………100 lei/24 ore, în afara perioadei de funcţionare a sistemului de 
încălzire, respectiv..…………..200 lei/24 ore, în perioada funcţionării sistemului de încălzire.  
Art.11.-(1) Preţurile biletelor pe mijloacele de transport în comun de călători, pentru alte 
persoane decât elevii: 
a)- între 0-5 km, inclusiv pentru satele Plopu şi Perişoru……………….1 leu/persoană/călătorie; 
b)- între 5,1-10 km, respectiv pentru satele Oprişeneşti şi Berleşti……..1,5 lei/persoană/călătorie; 
c)- între 10,1-15 km, respectiv pentru satul Tîrlele Filiu………………..2 lei/persoană/călătorie; 
(2) Pensionarii şi şomerii cu pensia/ajutorul de şomaj sub 450 lei,  precum şi beneficiarii 
ajutorului social, circulă gratuit pe mijloacele de transport în comun ale primăriei, sub condiţia 
obţinerii abonamentului anual, cu viza trimestrială a primarului.  
Art.12.- Taxele minime pentru închirierea utilajelor sau mijloacelor de transport:             
a)- autogreder………………..150 lei/oră;                  f)- buldozer……….……….200 lei/oră; 
b)- buldoexcavator..………….100 lei/oră;                 g)- volă…………………….180 lei/oră; 
c)- tractor cu tocător……….…100 lei/ha;                   h)- autobuz…………..……….5,5 lei/km; 
d)- microbuz……………….……2,5 lei/km;              i)- autocamion…………..……5 lei/km; 
e)- mașină pentru împrăștiat gunoi de origine animală…………………..……………200 lei/ha;               
Art.13.- Taxele speciale pentru utilizarea terenului sintetic de fotbal şi a bazinului de înot din 
cadrul Complexului Sportiv „Ştefan Vrăbioru: 
a)-50 lei/oră pentru utilizarea terenului în perioada de funcţionare a instalaţiei de nocturnă; 
b)-30 lei/oră pentru utilizarea terenului în afara perioadei de funcţionare a instalaţiei de nocturnă; 
Pentru copii şi elevi se percepe ½ din taxele prevăzute la lit.a) şi b). 
c)- 5 lei/zi pentru  utilizarea bazinului de înot de către copiii şi elevii cu vârsta de până la 16 ani. 
Art.14.- Taxele speciale pentru înregistrarea ofertelor de vânzare a terenurilor agricole din 
extravilan: 
a) 50 lei/zi/ofertant, indiferent de numărul ofertelor depuse în ziua respectivă, în cazul  în care 
ofertantul optează ca dosarul/dosarele să fie transmis/e Direcției Agricole Brăila pe cheltuiala 
primăriei; 
b) 10 lei/zi/ofertant, indiferent de numărul ofertelor depuse în ziua respectivă, în cazul  în care 
ofertantul transmite personal dosarul/dosarele Direcției Agricole Brăila. 
 

       P R I M A R,                                                                    Şef Serviciu Financiar Contabil 
 
 

Fănel George CHIRIŢĂ                                                                         Georgiana TURCU 
 
 



                               

 

 

 
 

   

  A N E X A nr. 3 

                                                                                               la H.C.L. nr.56/29.10.2015 

                                                                                             

                                                                                                               

CRITERIILE ŞI PROCEDURA 
de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice 

 
      Art.1.-(1) Începând cu data de 01 ianuarie 2016 se acordă reduceri sau scutiri  doar 
pentru dobânzile/majorările de întârziere datorate bugetului local pentru neplata în termen a 
impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi impozitului mijloace de transport. De 
aceste facilităţi pot beneficia doar următoarele categorii sociale: 
      a) persoanele care în anul fiscal de referinţă beneficiază cel puţin 6 luni de ajutorul 
social potrivit Legii venitului minim garantat nr.416/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
      b) persoanele care în anul fiscal de referinţă beneficiază cel puţin 6 luni de ajutorul de 
şomaj potrivit Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui cuantum nu 
depăşeşte 500 lei/lună; 
      c) persoanele fără venituri sau cu venituri totale de până la 400 lei/lună. 
      (2) Persoanele prevăzute la alin.(1) lit.b) şi c) beneficiază de aceste facilităţi doar dacă 
sunt proprietarii imobilelor pentru care se datorează impozit şi dacă veniturile totale ale 
familiei/gospodăriei nu depăşesc suma de 500 lei, respectiv 400 lei. 
      (3) La determinarea veniturilor se iau în calcul doar sumele certe în bani, dovedite cu 
adeverinţe, cupoane, etc. 
      Art.2.-(1) Scutirea de plata dobânzilor/majorărilor de întârziere se face la cererea 
contribuabilului aflat în situaţiile prevăzute la art.1, doar dacă plăteşte în totalitate impozitul 
sau taxa, atât cele restante cât şi cele curente, pentru care s-au calculat dobânzi/majorări 
de întârziere. Cererea va cuprinde: 
      a) elementele de identificare ale contribuabilului, nume, adresa de domiciliu, etc.; 
      b) suma pentru care se solicită scutirea; 
      c) componenţa familiei/gospodăriei; 
      d) o succintă prezentare a stării materiale a familiei/gospodăriei contribuabilului. 
      (2) La cerere se vor anexa copiile actelor de identitate ale membrilor familiei/ 
gospodăriei şi ale celor prin care se dovedesc veniturile certe ale acestora. 
      Art.3.-Cererea de acordare a facilităţii fiscale, împreună cu actele prevăzute la art.2, se 
constituie într-un dosar care se depune de către contribuabil la primărie. 
      Art.4.-Pentru soluţionarea dosarului, primarul poate dispune serviciului financiar-contabil 
efectuarea verificărilor necesare, care vor fi cuprinse într-o notă de constatare în care vor fi 
prezentate în principal: 
      a) realitatea datelor prezentate în cererea de acordare a facilităţilor fiscale; 
      b) orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare sau de 
respingere a cererii; 
      c) propunerea de soluţionare a cererii. 
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      Art.5.-Dosarul şi nota de constatare vor fi înaintate primarului în termen de 15 de zile 
lucrătoare de la data înregistrării cererii, care dispune prin rezoluţie aprobarea sau 
respingerea cererii, după caz. 
      Art.6.-(1) Cererea privind acordarea facilităţii fiscale se clasează dacă ea nu cuprinde 
elementele prevăzute la art.2 sau dacă solicitantul refuză să pună la dispoziţie informaţiile 
solicitate de serviciul de specialitate al primarului. 
      (2) Modalitatea de soluţionare a cererii va fi comunicată în scris solicitantului în termen 
de 5 zile de către biroul de impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 
      Art.7.-(1) În vederea acordării facilităţilor fiscale prevăzute de Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, văduvele veteranilor de război vor prezenta o declaraţie olografă din care să 
rezulte că nu s-au recăsătorit. 
      (3) În situaţia în care s-a dezbătut succesiunea de pe urma veteranului de război, 
scutirea de plata impozitelor şi taxelor locale se aplică proporţional potrivit cotelor ideale 
stabilite prin certificatul de moştenitor. 
      (4) În situaţia în care nu s-a dezbătut succesiunea de pe urma beneficiarului de drept al 
facilităţilor fiscale prevăzute Codul fiscal, scutirea de plata impozitelor şi taxelor locale se 
aplică la ½ din masa succesorală. 
      Art.8.-Facilităţile prevăzute de Codul fiscal pentru veteranii de război, văduvele de 
război, văduvele necăsătorite ale veteranilor de război, beneficiarii Decretului – Lege 
nr.118/1990, persoanele cu handicap grav şi accentuat, sau gradul I de invaliditate, etc., se 
acordă de la data emiterii şi pe întreaga perioadă de valabilitate a documentelor justificative 
a calităţii de beneficiar al acestor facilităţi. 
      Art.9.-Acordarea facilităţilor fiscale potrivit prezentei proceduri se aplică doar 
persoanelor cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca. 
 
         P R I M A R,                                                                  Şef Serviciu Financiar Contabil 

 
 

Fănel George CHIRIŢĂ                                                                  Georgiana TURCU 
 


	HCL 56 Impozitele locale.pdf (p.1-2)
	Anexa 1-Tablou impozite.pdf (p.3-9)
	Anexa 2 -Taxe speciale.pdf (p.10-11)
	Anexa 3- Facilități.pdf (p.12-13)

