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CONSILIUL LOCAL
At. oRAgLlLu cizevzsrt

PRoTECT on norAnAnn
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul2O22

Consiliul Local al oragului Cdzinegti, judeful Ialomil4
Avand in vedere.
- referatul de aprobar e *. 126 / din 25 02 2O2l alPrrmarului oragului CdzEnegti;

- http. //www. dpfbl. mdrap. rolrata infl atiei. html
Examin6nd:

- raportul nr. { 105 dn 0 / .0 ) .2021 al Compartrmentului Impozite gi Taxe
Locale;

- avrztt/_ Comisiei pentru prognozd gi programe de dezvoltare economicE, activitSli
economico-financiare, investilii, orgattzare qi funcliorufe a serviciilor publice de interes
local, reahzarea lucrSrilor publice nr. din .2021,

- avinl Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, adminisfrarea domeniului
public Ai privat, patrimoniu, agriculturd qi protecfia mediului inconjw6toq fonduri europene,

DE

wflffi.!.3:.H.1:

IT - comunicare online nr.

in conformitate cu:

2021;

- prevederile Titlului IX gi ale arl.49l din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu
modificdrile qi completirile ulterioare ;

- prevederile Titlului IX din anexa la Hotlrdrea Guvemului nr.112016 penffu aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modificlrile
qi completlrile ulterioare;

- prevederile art.6 alin(9) drn Legea nr.5212003 privurd transparenta decizional6 in
administratia public4 cu modificarile gi complet5rile ulterioare,

In temeiul art.129, ahn.(2) lit.b) coroborat cu alin.(a) lit.c) gi art.l39 alin.(3) lit. c) din
Ordonanla de trgen!6 a Guvemuluinr.5712019 privind Codul administrativ, cumodific5rile
gi completdrile ulterioare,

rrorAnA$TE:
ArL 1. Pentru anul 2022. nivelul rmpozitului/taxei pe clddiri se indexeazd cu rata

inflafiei de 2,60/o pentru antil 2020, noul cuantum fiind stabilit in conformitate cu anexa nr.1

laprezenta hotirdre.
Art.2. (1) Cota de rmpozitare prevdzutdla art. 457 alin.(l) din Legeanr.22712015

privind Codul fiscal, cu modificdrile qi completlrile ulterioare, pentru clSdirile rezidenfiale
gi clSdirile-anexd, aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabilegte la 0,08o/o asupra
valorii impozabile a c16drii, valoare ce se va ajusta in funcfie de rangul localit6lii gi zona in
care este amplasatd clddrea cu coeficientul de corecfie corespunzdtor, care va fi:

- pentru zona A - 2,30
- pentru zonaB - 2,2O

- pentru zonaC - 2,10
- pentru zonaD - 2,00

din



(2) Cota de impozitare prevSzut[ la art. 458 alin.(1) din Legea nr. 22712015 privind
Codul fiscal, cu modificdrile $i completlrile ulterioare pentru clddirile nerezidenliale, aflate
in proprietatea persoanelor fizice se stabilette la 0,2% asupra valorii impozabile a clIdirii
care poate fi:

a) valoarea rezultatd dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
ultimii 5 ani anteriori anului de referinlE, depus la Compartimentul Impozite gi Taxe Locale
pinl la primul termen de platd din anul de referinld. In situalia depunerii raportului de
evaluare dupd primul termen de platd din anul de referinJi, acesta produce efecte incepind
cu data de I ianuarie a anului fiscal urmator.

b) valoarea finald a lucrdrilor de constructii, in cazul clddirilor noi, construite in ultimii
5 ani anteriori anului de referinlI;

c) valoarea clldirilor care rezulti din actul prin care se transferd dreptul de proprietate,
in cazul clidirilor dobindite in ultimii 5 ani anteriori anului de referintd. In situalia in care
nu este precizatl valoarea, se utilizeazd ultima valoare inregistrati in baza de date a
Compartimentului Impozite gi Taxe Locale.

(3) Pentru clddirile nerezidenliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate
pentru activititi din domeniul agricol, impozitulltaxa pe clddiri se calculeazf, prin aplicarea
unei cote^de 0,47o asupra valorii impozabile a clddirii.

(4) In cazul in care valoarea clidirii nu poate fi calculati conform prevederilor alin. (2),
impozitul/taxa se calculeaz6 prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate
conlorm art. 457 din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modificirile qi complet[rile
ulterioare.

(5) in cazul clidirilor cu destinalie mixt6, cdnd proprietarul nu declard la
Compartimentul Impozite qi Taxe Locale suprafa{a folositi in scop nerezidenlial, potrivit
art.459 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, impozitul pe clAdiri se calculeazl prin aplicarea cotei
de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din Legea nr. 22712015
privind Codul fiscal, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare.

(6) Valoarea impozabili a clSdirii se reduce in funcJie de anul termin[rii acesteia, dupd
cum urmeaz[:

a) cu 50%, pentru clidirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie
a anului fiscal de referinlS;

b) cu 30%, pentru clEdirea care are o vechime cuprins[ intre 50 de ani gi 100 de ani
inclusiv, la data de I ianuarie a anului fiscal de referinld;

c) cu 10%, pentru clidirea care are o vechime cuprinsd intre 30 de ani qi 50 de ani
inclusiv, la data de I ianuarie a anului fiscal de referinli.

Art. 3. (1) Cota de impozitare prevdzuti la art. 460 alin.(l) din Legea nr. 22712015
privind Codul fiscal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare pentru cladirile rezidenliale,
aflate in proprietatea sau delinute de persoanele juridice se stabile$te la 0,0802 asupra valorii
impozabile a cladirii.

(2) Cota de impozitare prevdzutl la ar1. 460 alin.(2) din Legea nr. 22712015 privind,
Codul fiscal, cu modificirile qi completlrile ulterioare pentru clidirile nerezidenliale, aflate
in proprietatea persoanelor juridice se stabileqte la0,2o/o asupra valori i impozabile a cl6dirii.

(3) Pentru clddirile nerezidenliale aflate in proprietatea persoanelor juridice, utilizate
pentru activitati din domeniul agricol, impozitulltaxa pe clldiri se calculeazd prin aplicarea
unei cote de 0,4oh asupra valorii impozabile a clddirii.



(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clddiri, valoarea impozabilf, a clidirilor aflate

in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 3 1 decembrie a anului anterior celui
pentru care se datoreazi impozitul/taxa gi poate fi:

a) ultima valoare impozabilE inregistratl in evidenlele organului fiscal;
b) valoarea rezultatd dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evalu[rii;
c) valoarea finalI a lucririlor de construclii, in cazul cl6dirilor noi, construite in cursul

anului fiscal anterior;
d) valoarea clidirilor care rezulti din actul prin care se transferd dreptul de proprietate.

in situalia in care nu este precizatS valoarea in documentele care atest[ proprietatea, se

utilizeazd ultima valoare inregistrati in baza de date a Compartimentului Impozite gi Taxe

Locale;
e) in cazul clddiritor care sunt finantrate in baza unui contract de leasing financiar,

valoarea rezultatf, dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evalu6rii;

f) in cazul clddirilor pentru care se datoreazd taxa pe cl6diri, valoarea inscrisd in
contabilitatea proprietarului clddirii qi comunicatd concesionarului, locatarului, titularului
dreptului de administrare sau de folosinl6, dup[ caz.

(5) Valoarea imp ozabild a clidirii se aclualizeazb. o datA la 5 ani pe baza unui raport de

evaluare a clddirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de

evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaludrii, depus [a Compartimentul Impozite qi

Taxe Locale pind la primul termen de plat[ din anul de referinl[. In situalia depunerii
raportului de evaluare dupd primul termen de platd din anul de referinli acesta produce efecte

incepdnd cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator.
(6) in cazul in care proprietarul clidirii nu a actualizat valoarea impozabild in ultimii 5

ani anteriori anului de referinll, diferen{a de taxd fald de cea stabilit6 conform alin. (1) qi (2),

dupd caz, va fi datorati de proprietarul clddirii.
Art. 4. Pentru anul 2022, nivelul impozitului/taxei pe teren se indexeazi cu rata

inflaliei de 2,6Yo pentru anul 2020, noul cuantum fiind stabilit in conformitate cu anexa nr.2

la prezenta hot[rdre.
Art. 5. Bonifica{ia prevlzuti la afi. 462 alin.(2), art. 467 alin.(2), art. 4'72 alin (2) d\n

Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile qi completdrile ulterioare se

stabilegte pentru contribuabilii, persoane ftzice care achiti cu anticipatrie pini la 3l martie
2022, dup6 cum urmeazl:

a) in cazul impozitului/taxei pe cl[dire, la 10%,

b) in cazul impozitului/taxei pe teren, la 10%;

c) in cazul impozitului pe mijloacele de transport, 1a 107o;

Art,6. Pentru anul 2022, nivelul impozitului pe mijloacele de transport se indexeazd

cu rata infla(iei de 2,6Y0 pentru anul 2020, noul cuantum fiind stabilit in conformitate cu
anexa nr. 3 [a prezenta hot[rire.

Art.7. (1) lmpozitul anual pe cl6diri, pe teren qi pe mijloacele de transport, datorat
bugetului local al oragului Cdzdneqti de c6tre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de

pdni la 50 lei, inclusiv, se plltegte integral pAnd la primul termen de platd. In cazul in care

contribuabilul deline in proprietate mai multe clldiri amplasate pe raza localititii C[zdnegti,
suma de 50 de tei se referd la impozitul pe cl6diri, pe teren qi pe mijloacele de transport
cumulat



(2) Impozitul pe clldiri, taxa pe clldiri datoratS in temeiul unui contract de concesiune,
inchiriere, administrare sau folosin![ care se refer[ la o perioad[ mai mare de un an, impozitul
pe teren, taxa pe teren datorat[ in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere,
administrare sau folosinld care se referi la o perioadi mai mare de un an, impozitul pe

mijloacele de transport se pl[tesc anual, in doud rate egale, pdn[ la datele de 31 martie qi 30
septembrie, inclusiv.

(3) In cazul in care termenul de platd a oricdror impozite gi taxe locale expiri intr-o zi
de sdrbdtoare legal6, de repaus s[ptdmdnal sau cind serviciul este suspendat, in condiliile
legii, plata se considerf, in termen daci este efectuatl pin6 la sfirqitul primei zile de lucru
urmltoare.

Art. 8. Pentru anul 2022, nivelul taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor qi a
autorizaliilor se indexeazd, cu rata inflaliei de 2,60/o pentru anul 2020, noul cuantum fiind
stabilit in conformitate cu anexa nr. 4 la prezenta hotirdre.

Art. 9. (1) Pentru anul 2022, nivelul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclam[ qi

publicitate precum qi al impozitului pe spectacole se indexeazd, cu rata inflaliei de 2,60/o

pentru anul 2020, noul cuantum fiind stabilit in conformitate cu anexa nr. 5 la prezenta
hot[rire.

(21 Taxa pentru servicii de reclam[ qi publicitate se declar[ gi se pl[tegte de cltre
prestatorul serviciului de reclam[ qi publicitate la bugetul local, lunar, pin[ la data de 10 a
lunii urm[toare celei in care arntrat in vigoare contractul de prestlri de servicii de reclami
qi publicitate.

Art. 10. (l) Taxa pentru serviciile de reclamd qi publicitate gi taxa pentru afiEaj in scop
de reclam[ qi publicitate nu se aplic[ instituliilor publice, cu exceplia cazurilor cind acestea
fac reclaml unor activit[fi economice.

(2) Taxa pentru afiqaj in scop de reclam[ qi publicitate nu se aplici unei persoane care
inchinazd, panoul, afiqajul sau structura de afiqaj unei alte persoane, in acest caz taxa
prevdzutd, la art. 477 din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare fiind pldtita de aceastd ultimd persoand.
(3) Taxa pentru afiqaj in scop de reclaml qi publicitate nu se datoreazd pentru afiqele,

panourile sau alte mijloace de reclam[ qi publicitate amplasate in interiorul cl[dirilor.
(4) Taxa pentru afiqaj in scop de reclamd qi publicitate nu se aplici pentru panourile de

identificare a instalaliilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulalie, precum
si alte informalii de utilitate publicl gi educalionale.

(5) Nu se datoreazdtaxa pentru folosirea mijloacelor de reclamd qi publicitate pentru
afiqajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construclia lor,
realizdrri de reclamd gi publicitate.

Art. 11. Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata
impozitului pe spectacole.

Art. 12. Pentru anul 2022, nivelul taxelor speciale se indexeazd cu rata inflaliei de 2,6%o

pentru anul 2020, noul cuantum fiind stabilit in conformitate cu anexa nr. 6 la prezenta
hotirdre.

Art. 13. Pentru anul 2022, nivelul altor taxe locale prevdzute de Codul fiscal, cu
modificlrile gi completlrile ulterioare se indexeazi cu rata inflaliei de 2,6oh pentru anul
2020. noul cuantum fiind stabilit in conformitate cu anexa nr. 7 la prezenta hotlrdre.

Art. 14. Pentru anul 2022, taxele incasate de Serviciul Public Comunitar Local de
Eviden![ a Persoanelor se stabilesc in conformitate cu anexa nr. 8 la prezenta hotlrire.



Art. 15. (1) Nu se datoreazd impozitul/taxa pentru clidirile prevdzute la art. 456 drn
Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile qi completdrile ulterioare qi

enumerate in anexa nr. 9 la prezenta hot[rare.
(2) In cazul scutirilor previzute la alin (1) lit. r), s) qi t):
a) scutirea se acordi integral pentru terenurile aflate in proprietatea persoanelor

prevAzute la alin. (l) lit. r), delinute in comun cu soful sau solia. In situalia in care o cot6-
parte din teren apa4ine unor terti, scutirea nu se acordi pentru cota-parte delinuti de aceqti

te4i;
b) scutirea se acord6 pentru terenul aferent clIdirii de domiciliu aflate in prgprietatea

persoanelor prevazute la alin. (1) lit. s) qi t), de{inute in comun cu solul sau so1ia. In situalia
in care o cot[-parte din terenul respectiv apa{ine unor terti. scutirea nu se acordd pentru cota-
parte delinutd de aceqti te4i.

(3) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilitl conform alin. (l) lit. t), se

aplicd incepdnd cu data de I a lunii urmdtoare celei in care persoana depune documentele
justificative.

Art. 16. (1) Nu se datoreazd impozitul/taxa pentru terenurile prevazute la uL. 464 din
Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificirile qi completlrile ulterioare Ei

enumerate in anexa nr. 10la prczenta hotdrdre.
(2) In cazul scutirilor prevdzute la alin. (l) lit. r), s) $i t):
a) scutirea se acordi integral pentru terenurile aflate in proprietatea persoanelor

prevdzute la alin. (1) lit. r), delinute in comun cu sopl sau solia. In situalia in care o cote-
parte din teren apa4ine unor te4i, scutirea nu se acordA pentru cota-parte de{inutd de acegti
terti;

b) scutirea se acordA pentru terenul aferent clddirii de domiciliu aflate in proprietatea
persoanelor previzute la alin. (1) lit s) qi t), delinute in comun cu solul sau solia. in situalia
in care o cot5-parte din terenul respectiv aparfine unor terfi, scutirea nu se acord6 pentru cota-
parte delinuta de aceqti te4i.

(3) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilitd conform alin. (1) lit. t), se

aplicd incepdnd cu data de I a lunii urmf,toare celei in care persoana depune documentele
justificative.

(4) Prin exceplie de la prevederile alin. (3), scutirea de la plata impozituluiitaxei pe
clddiri, stabilitd conform alin. (1) lit. t) in cazul persoanelor cu handicap temporar, care delin
un certificat de handicap revizuibil, se acordd incepdnd cu data emiterii noului certificat de
handicap, cu condilia ca acesta s[ aib[ continuitate qi sd fie depus la Compartimentul
lmpozite gi Taxe Locale in termen de 45 de zile.

Art. 17. (l) Nu se d,atoreazd impozitul pentru mijloacele de transport prev[zute la art.
469 din Legea nr. 227120'15 privind Codul fiscal, cu modific[rile qi completirile ulterioare
qi enumerate in anexa nr. l1 la prezenta hotirire.

(2) Scutirile prevlzute la alin. ( I ) lit. a)-c) se acordd integral pentru un singur mijloc de
transport, la alegerea contribuabilului. aflat in^proprietatea persoanelor mentionate la aceste
litere, defnute in comun cu solul sau solia. In situalia in care o cota-pa(e din dreptul de
proprietate asupra mijlocului de transport apar[ine unor ter{i, scutirea nu se acordd pentru
cota-pafle delinuta de aceqti ter1i.

(3) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilitd conform alin.
(1) lit. b), se aplicd incepdnd cu data de I a lunii urmdtoare celei in care persoana depune
documentele justifi cative.



(4) Prin exceplie de la prevederile alin. (3), scutirea de la plata impozitului pe

mijloacele de transport stabilitd conform alin. (1) lit b) in cazul persoanelor cu handicap
temporar, care delin un certificat de handicap revizuibil, se acordi incepind cu data emiterii
noului certificat de handicap, cu condilia ca acesta s6 aibd continuitate si s[ fie depus la
Compartimentul Impozite Ei Taxe Locale in termen de 45 de zile.

Art. 18. Nu se datoreazd taxi pentru eliberarea certificatelor, avizelor qi autorizaliilor
prev6zute la art. 476 din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile si
completlrile ulterioare qi enumerate in anexa nr. 12laprezenta hotirire.

Art.19. (1) Se aprobi reducerea impozitului cu90Yo, in cazul mijloacelor de transport
hibride.

(2) in cazul unui ataE, impozitul pe mijlocul de transport este de 5OYo din impozitul
pentru motocicletele respective.

Art. 20. (1) Contraven[ia prev[zttd,la art. 493 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 22712015
privind Codul fiscal, cu modific6rile si completdrile ulterioare se sanc{ioneazd ct amend[ de
la 79 lei la 3 15 lei, iar cele de la lit.b) din lege cu amendi de la 3 15 lei la 786 lei.

(2) incilcarea normelor tehnice privind tiplrirea, inregistrarea, vdnzarea, evidenla,
gestionarea, dupd caz, a abonamentelor qi a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenlie qi se sanclioneaz[ cu amend[ de 366lei la 1783 lei.

(3) Necomunicarea informaliilor qi a documentelor de natura documentelor prevdzute
la art. 494 alin.(l2) din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare in termen de cel mult 15 zile lucr[toare de la data primirii solicitdrii
constituie contraven[ie Si se sanctioneazd cu amend[ de la 564leila2640lei.

(a) in cazul persoanelor juridice, limitele minime qi maxime ale amenzilor prev[zute la
alin.(l) qi (2) se majoreazd cu 300Yo.

(5) Contravenliilor prevdzute in prezentul articol li se aplicd prevederile Ordonanlei
Guvernului nr. 212001 privind regimul juridic al contravenliilor, cu modificlrile gi

complet[rile ulterioare.
Art. 21. Anexele nr.7-12 fac parte integrante din prezenta hotlrire.
Art. 22. Prezenta hotlrire va intra in vigoare incepind cu data de 0l ianuarie 2022.
Lrt.23. (l) Prezenta hotirdre va fi adusd la cunoqtinla cetIlenilor prin afigare la sediul

Prim[riei oraqului Cdzlneqti qi pe site-ul acesteia, prin grija secretarului general al localit[1ii
qi Compartimentului Relalii Publice qi Secretariat in termen de 5 zlle dela data comunicirii
ofi ciale cltre Instituli a Prefectului-j ude{ul Ial omi1a.

(2) Prezenta hotdrAre va fi comunicat[ Primarului oraqului C6z1neqti qi adus[ la
indeplinire de compartimentele de specialitate.

INITIATOR,
PRIMAR,

STELIAN TRAIAN

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



JUDEIUT IATOMITA ANEXA NR. 1

coNsruuL LocAr Ar oRAguLUr cAzANEtTl la Proiectul de Hot5rarea n .2/ in 2toz .2921

lmpozitul pe clediri 9i taxa pe clidiri

. Codul Fiscal - Titlul lX - taxele locale

CAPITOLUt ll lmpozitul pe clSdiri gi taxa pe clSdiri

Art.457 alin.(2) - Valoarea impozabile a didirii, exprimat5 in lei, se determind prin inmullirea suprafelei
construite desfSgurate a acesteia, exprimati in metri pitrati, cu valoarea impozabil5 corespunzdtoare, exprimati in
lei/mp, din tabelul urmitor:

TIPUL CLADIRII

Nivelurile indexate pe anul 2022

Valoarea impozabilS - lei/m2 -

Cu instalatii de ap5, canalizare,

electrice, incilzire (conditii

cumulative)

FAri instala!ii de api, canalizare,

electrice, incilzire

A. Cladire cu cadre din beton armat sau

cu pereti exteriori din caramidS arsi sau

din orice alte materiale rezultate in urma

unui tratament termic si/sau chimic

1130 677

B. Cledire cu pereti exteriori din lemn, din
piatre naturali, din cirimidi nearsS, din
vel;tucisau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic sl/sau

chimic

339 226

C. ClSdire - anex; cu cadre din beton
armat sau cu pereli exteriori din cirimidi
arsi sau din orice alte materiale rezultate
in urma unuitratament termic ti/sau
chimic

226 197

D, Cladire - anexa cu pereti exteriori din
lemn, din piatra naturala, din cirimid;
nearsS, din veletuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament
termic si/sau chimic

742 84

E. in cazul contribuabilului care deline la
aceea5i adresi inciperi amplasate la

subsol, demisol gl/sau mansardi utilizate
ca locuinte, in oricare dintre tipurile de

clSdiri prevezute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica

clSdirii

75% din suma care s-ar aplica clSdirii



GAPIToLUL ll lmpozitul pe clSdiri ti taxa pe cl;diri

Art.457 alin.(2) - Valoarea impozabile a cledirii, exprimati in lei, se determinl prin inmullirea suprafetei
construite desfSturate a acesteia, exprimati in metri pitrati, cu valoarea impozabili corespunzitoare, exprimati in

lei/mp, din tabelul urmStor:

TIPUT CLADIRII

Nivelurile indexate pe anul 2022

Valoarea impozabile - leilm2 -

Cu instalatii de apE, canalizare,
electrice, incilzire (conditii

cumulative)

FSri instalatii de api, canalizare,
electrice, incelzire

F. in cazul contribua bilu lui care deline la
aceea5i adresi incdperi amplasate la

subsol, demisol gi/sau mansardi, utilizate
in alte scopuri dec6t cel de locuinIS, in
oricare dintre tipurile de clSdiri previzute
la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica
clidirii

50% din suma care s-ar aplica clSdirii

'NOTA. volooreo impozabild prevdzutd la literle A-D se ojustedzd in functie de rongul locolitdlii (rongul lll) $i 2ono in
cqre este omplosotd cladireo, prin inmullireo volorilor determinote lo lit. A-D cu urmdtorii coeficienli de corectie: zond A

= 2,3; zona B = 2,2; zono C = 2,7; zono D = 2.

PRIMAR

STELIAN TRAIAN



JUDETUL TATOMTTA ANEXA NR.z
coNslLluL LocAt AL oRAgurur cAzANEsTt la Proiectul de Hotirare n. 2/ dir| 2,t".lL.2o2L

Impozitul pe teren gi taxa pe teren

Sumo stabilito conform pct,1-7 se inmulleSte cu coeficientul de corectie corcspunzotor ronqului locolitdtii
(rdngul lll), respectiv 3,00

CAPITOLUL lll lmpozitul pe teren Si taxa pe teren
ART.455 alin.(2) - in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de

folosinti terenuricu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabilege prin inmullirea suprafeteiterenului,
exprimata in hectare, cu suma corespunzetoare prevazutd in urmitorul tabel:

Zona ?n cadrul localititii Nivelurile impozitului /taxa pe rangul lll de localitate
- lei/ha -

Nivelurile indexate pe anul 2022

Zona A 5915

Zona B 40L9
Zona C 1910
Zona D 1111

ART.465 alin.(3)-(4) - lmpozituUtaxa pe teren amplasat in intravilan se stabile$e prin inmullirea
suprafetei terenului, exprimat6 in hectare, cu suma* corespunz5toare prevazutE in urmitorul tabel:
- lei/ha -

Nr. crt,
zonal

Categoria de folosinti

Nivelurile indexate pe anul 2022

A B c D

1. Teren a ra bil 31 24 22 77

2. Piqune 24 22 77 15

3. F5neli 24 22 77 15

4. vie 52 39 31 22

5. Livadd 61 52 39 31

6.

Pidure sau alt teren
cu vegetalie
forestieri

31 24 22 T7

7 Teren cu ape L7 15 8 0
} NOTA:



ART.465 alin.(7) - in cazul unui3g19134p!93g!34q3y!!gg impozitul/taxa Pe teren** se stabilelte Prin

inmultirea suprafetei terenului, exprimati in hectare, cu suma corespunz{toare prev{zutA in urmltorul tabel:

- lei/ha -

Nr. crt. Categoria de folosinti Nivelurile indexate pe anul 2022

1. Teren cu construclii 25

2. Teren a rabil 48

3. PiSu ne 23

4. F6ne!i 23

5. Vie pe rod, alta decit cea prevlzuti la nr. crt. 5.1. 54

5.1. Vie penS la intrarea pe rod 0

6. Livad; pe rod, alta decat cea previzut: la nr. crt.6.1. 54

6.1. Livadd p6ni la intrarea pe rod 0

7.
Pidure sau alt teren cu vegetalie forestierS, cu excep!ia celui

previzut la nr. crt.7.1.
8

7 .L.
Pidure in vArsti de p6ni la 20 de ani ti pidure cu rol de

proteclie 0

Teren cu ap5, altul dec6t cel cu amena.idri piscicole 1

8.1 Teren cu amenajeri piscicole 29

9 Drumuri Si ciiferate 0

10 Teren neproductiv 0

**NOTA: pe teren se stobileste prin inmultireo suprofetei terenului, exprimoto in hectore, cu sumd

corespunzotoore prevdzutd lo pct.1-70 ti cu coeficientul de corectie corespunzotor zonelor de impozitore stabilie prin

HCL nr. 36/31.05.2079, dstt'el: terenul cu constructii este cuprins in zono C giii corespunde coeficientul de corectie de

2,7; terenul ordbil este cuprins in zono D 5i ii corcspunde coelicientul de coreclie de 2; pdSuned 5i fAneoto sunt

cuprinse in zono B 5i le corespunde coet'icientulde corectie de 2,2; vio pe rod 5i livodo pe rod sunt cuptinse in zona A

$i le corespunde coeficientul de corectie de 2,j; terenul cu opd li cel cu omenojdri piscicole sunt cuprinse in zono C ti
le corespunde coeficientul de coreclie de 2,7

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN



JUDETUT TALOMITA

coNsrLrur rocAr Ar oRAguLUr cAzANESTr

ANEXA NR.3

ta proiectut de Hotirare n. 2/ din 2J(oz.zozt

lmpozitul pe mijloacele de transport

CAPITOtUL lV lmpozitul pe mijloacele de transport

Nr. crt.
Art.470 alin.(3) Mijloace de

transport cu tractiune mecanici

Nivelurile aplicate de Consiliul Local al oragului
Cizinepti pe anul 2022

Lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta

l. vehicule inmatriculate (lei/200 cmr sau fracliune din aceasta)

t.
Motociclete, tricicluri, cvadriciuluri ti
autoturisme cu capacitatea cilindrici de

pani la 1600 cm3 inclusiv
8

2

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri ii
autoturisme cu capacitatea cilindrici de
peste 1600 cm3

9

3
Autoturisme cu capacitatea cilindrici intre
1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv

2L

4
Autoturisme cu capacitatea cilindrice intre
200L cm3 si 2600 cm3 inclusiv

81

5
Autoturisme cu capacitatea cilindricS intre
2601 cm3 si3000 cm3 inclusiv

163

6
Autoturisme cu capacitatea cilindrice de
peste 3001 cm3

328

7 Autobuze, autocare, microbuze 27

8
Alte autovehicule cu mase totale maximi
autorizati de pAne la 12 tone inclusiv

33

9 Tractoare inmatriculate 2t
ll. Vehicule inregistrate

Nivelurile aplicate de Consiliul Local al oragului
Ciz5negti pe anul 2022

1. Vehicule cu cdpacitdte cilindricd lei/20o cm,

1.1.
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrici
< 4800 cm3

2

1,.2.
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrici
> 4.800 cm3

4

2.
Vehicule firi capacitate cilindric;
evidentiati 56

Alte taxe percepute la inregistrarea mijloacelor de transport pentru care nu existi obligativitatea
inmatriculSrii

3.
Taxa pentru eliberare certificat de
inregistrare 1

4.
Taxa pentru eliberare plecule cu numir de
inregistrare 23



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

Masa totale maximi autorizati

Nivelurile aplicate de Consiliul Local al

oragului Cizinegti pe anul 2022

lmpozit
- lei/an -

1 Pani la l toni inclusiv 9

2 Peste 1tona, dar nu mai mult de 3 tone 38

3 Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 58

4 Peste 5 tone 73

Art.470 alin.(8) Mijloace de transport pe api

Nivelurile aplicate de Consiliul Local al

oragului C;zinegti pe anul 2022

lmpozit
- leilan -

I Luntre, bircifEri motor, folosite pentru pescuit 5i uz

personal
24

2 Birci f;rE motor, folosite in alte scopuri 64

3 BArci cu motor 237

4 Nave de sport ti agrement 237

5 Scutere de api 237

6

Remorchere ti lmping5toare:

a) pand la 500 CP, inclusiv 630

b) peste 500 CP Si panS la 2000 CP, inclusiv 7027

c) peste 2000 cP ti pene la 4000 cP, inclusiv 1579

d) peste 4000 CP 2521

7
Vapoare - peste flecare 1000 tdw sau fracliune din
aceasta

20s

8

Ceamuri, tlepuri 5i baraje fluviale:

a) cu capacitatea de inctrcare p6nd la 1500 de tone,
inclusiv

205

b) cu capacitatea de incircare de peste 1500 de tone 5i
panA la 3000 de tone, inclusiv

316

c) cu capacitatea de inc;rcare de peste 3000 de tone 554

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN



JUDEIUL IALOMITA ANEXA NR.4

coNsrLruL LocAL AL oRASULUI CAZArueSrt la Proiect de HotSrirea "r. z/ ain 2{oL .zozt

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor gi a autorizaliilor

CAPITOIUL V Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor gi a autorizatiilor

TAXA
Nivelurile aplicate de Consiliul Local al ora$ului Cdzine$ti

pe anul 2022

Art. 474 alin.(1)Taxa pentru eliberarea
certificatuluide urbanism in mediul urban

- lei -

Suprofolo pentru core se obline certificotul de
urbonism x

a) p6nd la 150 mp inclusiv 5

b)intre 151 Si 250 mp inclusiv 6

c) intre 251 5i 500 mp inclusiv 7

d)intre 5015i 750 mp inclusiv
9

e)intre 751 9i 1.000 mp inclusiv
13

f) peste 1.000 mp 16 + 0,01 lei/m'?pentru ce depEgette 1.OOO mp

Art.474 alin.(3) Taxa pentru prelungirea

certifi catului de urbanism
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau

a autorizaliei iniliale

Art.474 alin.{4) Taxa pentru avizarea certificatului
de urbanism de citre comisia de urbanism gi

amenajarea teritoriului, de c;tre primar 15

Art.474 alin.(5) Taxa pentru eliberarea autorizaliei
de construire pentru o clSdire rezidentialS sau

cl5dire- anexi

este egali cu 0,5% din valoarea autorizati a lucrerilor de
constructii

Art. 474 alin.(5) Taxa pentru eliberarea autorizaliei
de construire pentru alte constru4ii decet orice alti
constructie cum sunt clidirele rezidenliale sau

cledirile- anexe

1% din valoarea autorizatS a lucrArilor de constructie,
inclusiv valoarea instala!iilor aferente

Art.474 alin.(8) Taxa pentru prelungirea autorizaliei
de construire

30% din cuantumultaxei pentru eliberarea autorizaliei
initiate

Art.474 alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizaliei
de desfiintare, totali sau parIialS, a unei constructii

0,1% din valoarea impozabilS aferent; p;rIii desfiintate

Art.474 alin.(12) Taxa pentru eliberarea
autorizaliei necesare pentru lucr5rile de organizare
de gantier in vederea realizirii unei construc!ii, care
nu sunt incluse in alti autorizatie de construire

3% din valoarea autorizatS a lucrArilor de organizare de

Santier



TAXA
Nivelurile aplicate de Consiliul Local al ora$ului Cizinegti

Pe anul 2022

Art.474 alin.(13) Taxa pentru eliberarea pentru

eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de

corturi, cesule sau rulote ori campinguri

2% din valoarea autorizatA a lucr5rilor de construclie

Art.474 alin.(14) Taxa pentru eliberarea

autorizatiei de construire pentru chiogcuri,

containere, tonete, cabine, spaJii de expunere,

corpuri ti panouri de afigaj, firme 5i reclame situate
pe ciile $iin spatiile publice

T lei/m'] de suprafale ocupatd de constructie

Art.474 alin.(15)Taxa pentru eliberarea unei

autorizalii privind lucrSrile de racorduriSi
brangamente la retelele publice de api, canalizare,
gaze, energie electricS, telefonie Si televiziune prin

cablu

12 lei pentru fiecare racord

Art.474 alin.(16) Taxa pentru eliberarea

certificatului de nomenclaturA stradalS Si adresi S lei

Art.475 alin.(1) Taxa pentru eliberarea
autorizaliilor sanitare de functionare

10lei

Art.475 alin.(2)
Taxa pentru eliberarea atestatului de producitor ti
pentru eliberarea unui carnet de comercializare a

produselor din sectorul agricol

23 lei pentru eliberarea atestatului de producdtor

23 lei pentru eliberarea carnetului de comercializare

Art. 475 alin.(3) Taxa pentru eliberarea/vizarea
anualA a autorizaliei privind desf5'urarea
activitSlilor din grupele 561- Restaurante, 563-

Baruri ti alte activiteli de servire a bduturilor 5i 932 -

Alte activititi recreative ii distractive

a) pentru o suprafale aferent; activit5lilor
respective de pani la 500 m', inclusiv

10 lei

a) pentru o suprafale aferentd activitililor
respective mai mare la 500 m':

21 lei

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN



JUDETUL IALOMITA ANEXA NR.5

coNsrLtuL LocAL AL oRAguLUr cAzANEgTl la Proiectul de Hotir6re nr. 2/ din 2'f A Z .zozt

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclami 9i publicitate

lmpozitul pe spectacole

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN

cAPlTOtuL vl Taxa penru folosirea mijloacelor de reclami gi publicitate

TAXA
Nivelurile aplicate de consiliul Local al oratului cizineiti pe

anul 2022

Art.477 alin.(5) Taxa pentru servicii de reclamA Si

Dublicitate
3% din valoarea serviciilor de reclame gi publicitate

Art.478 alin.(2) Taxa pentru afisaj in scop de reclamS

gi publicitate

a)in cazul unui afisaj situat in loculin care persoana

deruleazE o activitate economicE

b)in cazul oricirui alt panou, afigaj sau structuri de

aflgaj pentru reclami 9i publicitate

26 lei pentru fiecare m' sau fracliune de m'z

19 lei pentru fiecare m2 sau fracliune de m'z

CAPITOLUt Vll lmpozitul pe spectacole

IMPOZIT
Nivelurile aplicate de Consiliul Local al oratului CAzinetti pe

anul2022

Art.481 alin.(2) lmpozitul pe spectacole

a)in cazul unui spectacol de teatru (piese de teatru,
balet, oper5, operete, concert filarmonic sau alte
prezentare muzicalS), film la cinematograf, spectacol

de circ sau orice competi!ie sportivi interni sau

internalionalS

I
I

2% din suma incasat5 din vanzarea biletelor de intrare ti a

abonamentelor

b) orice alt; manifestare artistici alta decat cea de la
lit.a) 5% din suma incasati din v6nzarea biletelor de intrare 5i a

abonamentelor



JUDETUL IALOMITA ANEXA NR,5

coNStLtuL tocAL AL oRASUIUI CiZANESTI la Proiectul de Hotir6re nr. 2l din 2''f nL.zozt

Taxe speciale

CAPITOLUt Vlll Taxe speciale

TAXA
Nivelurile aplicate de Consiliul Local al oragului

CSzinepti pe anul 2022

Taxe Sala de Sport instituite prin HCL

nr.34l26.tt.zOOa
x

1)taxi inchiriere salS pentru fotbal 55 leuora

2) taxt inchiriere salS pentru handbal, baschet,

volei, tenis 45 lei/ora

3) p.rt", .n,rl ,OrOJelelalte taxe prevtzute prin HCL nr.34/26.11.2008 privind aprobarea regulamentului cu

privire la funclionarea Silii de Sport a localitAtii CizAnesti rimen neschimbate

Taxe Teren de sport cu Sazon artificial instituite prin HCI nt,17128.07.2016

1)Tax6 inchiriere pentru sport de echipe 55 lei/ori

2)Taxe inchiriere pentru sport individual JJ ler/ora

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN



Alte taxe locale

ANEXA NR.7

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN

JUDETUL IATOMITA
din 2la0L .zozlcoNstuul- LocAtALoRASUtUl cAzANESTl la Proiectul de Hotirare n. 2/

CAPITOLUt lx Alte taxe locale

TAXE
Nivelurile aplicate de Consiliul Local al oragului

Cizinetti pe anul 2022

Art.486 alin.(1) Taxe pentru utilizarea temporari a

locurilor publice
LOlei/zi

Art.486 alin.(4) Taxe pentru indeplinirea procedurii de

divor! pe cale administrativi
564 lei

Art.486 alin.(4)Taxi pentru eliberarea de copii

heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte

asemenea planuri
10 lei/copie

Multiplicare documente x

format A4 0,3 lei/paginA

format 43 o,42leilpagine

inchiriere sali de 5edin!e 68lei/ord

Pre!ul de pornire la licitatie pentru terenuri pentru care se constituire

drept de superfi cie/se concesioneazS/se inchiriazS:
x

pentru constructii de locuinte 0,0s1 lei/m'zlan

pentru constructii de spaJii comerciale o,7o7 lei/m2lan

pentru construc!ii de spatii de productie l leu/m'z/an

pentru activitili agricole (cultivare plante, legume, pomi etc.) l leu/m':/an

Pre!ul de pornire la licitatie pentru concesionare/inchiriere spalii: x

pentru spatii comerciale 1,59 lei/m':llunb 1,69 lei/m'lluni

pentru spalii de productie 1,84 lei/m'?lluni 1,96 lei/m']lluni



JUDETUL IALOMITA

coNsruut LocAL AL oRAgutul cAzaNEsTl

ANEXA NR.8

la proiectul de Hotdr2re nr. 2l 4in 2i10 2,2921

Taxe Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor

Carte de identitate T lei

Carte de identitate provizorie l leu

PRIMAR

STELIAN TRAIAN



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL
oRAguLUt cAzANE;rt

Anexa nr.9

la Proiectul de HotIr are nr. 2'/ dinN02.zozt

pentru care nu se datorea ,ai^rorlrlr:fr*il:Tt... alin.(t) din Legea nr.227/2015

privind Codul fiscal, cu modificlrile qi completlrile ulterioare

a) cl6dirile aflate in proprietatea public6 sau privati a statului sau a unitl1ilor administrativ-

teritoriale, cu exceplia inciperilor folosite pentru activit[1i economice sau agrement, altele decat

cele desftgurate in relalie cu persoane juridice de drept public;

b) cl6dirile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare

ori in folosinl6, dupd caz. instituliilor publice cu finanlare de la bugetul de stat, utilizate pentru

activitatea proprie a acestora;

c) cl6dirile aflate in proprietatea fundaliilor infiinlate prin testament constituite, conform

legii, cu scopul de a intreline, dezvolta qi ajuta institulii de culturd nalional[, precum gi de a susline

acliuni cu caracter umanitar, social qi cultural;

d) clidirile care, prin destinalie, constituie l6ca$uri de cult, apa4indnd cultelor religioase

recunoscute oficial gi asocialiilor religioase, precum gi componentelor locale ale acestora, cu

exceplia inciperilor folosite pentru activitili economice;

e) clldirile funerare din cimitire $i crematorii;

f; c|[dirile utilizate de unitelile Si instituliile de invi!6mdnt de stat, confesional sau

particular, autorizate s6 funclioneze provrzoriu ori acreditate, cu exceptia inc[perilor care sunt

folosite pentru activitdti economice care genere azd alte venituri decAt cele din taxele de qcolarizare'

servirea meselor pentru preqcolari, elevi sau studenli 5i cazarea acestora, precum qi clldirile utilizate

de c6tre cre$e, astfel cum sunt definite qi funclioneazdpotrivit Legii nr. 26312007 privind infiinlarea,

organizarea qi funclionarea creqelor, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

g) clidirile unei institu{ii sau unitdli care funclioneazd sub coordonarea Ministerului

Educafiei Nalionale sau a Ministerului Tineretului si Sportului, precum gi cl[dirile federaliilor

sportive na{ionale, ale Comitetului Olimpic qi Sportiv Romin, cu exceplia inc6perilor care sunt

folosite pentru activiteli economice;

h) clldirile unitSlilor sanitare publice, cu exceplia inclperilor folosite pentru activitdti

economice, precum qi pentru clldirile in care funclioneazd cabinete de medicin6 de familie, potrivit

legii, cu excep[ia inciperilor folosite pentru alt[ activitate decit cea de medicind de familie;

i) clldirile din parcurile industriale, parcurile Etiinfifice 5i tehnologice, precum qi cele

utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaliei in materia ajutorului de stat;

j) cladirile care sunt afectate activitdtilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,

oceanografice, de imbunlt[liri funciare gi de intervenlii la apdrareaimpotriva inundaliilor, precum

qi cl6dirile din porturi Ei cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor,

cu exceplia incdperilor care sunt folosite pentru activitdli economice;

k) clldirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje

$i tuneluri Ei care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcfii, cu excepfia inclperilor care

sunt folosite pentru alte activitifi economice;

l) clldirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;

m) cl[dirile Academiei Romdne 5i ale fundaliilor proprii infiinlate de Academia Romin[, in

calitate de fondator unic, cu exceptia inciperilor care sunt folosite pentru activitAti economice;



n) cl[dirile aferente capacitdlilor de productie care sunt in sectorul pentru apirare cu

respectarea legislafiei in materia ajutorului de stat;

o) cl[dirile care sunt utrlizate ca sere, solare, rlsadnile, ciuperclrii, silozuri pentru furaje,

silozuri si/sau pitule pentru depozitarea $i conservarea cerealelor, cu exceplia inc6perilor care sunt

folosite pentru alte activitdli economice,

p) cl6direa folosit[ ca domiciliu $i/sau alte cl[diri aflate in proprietatea sau coproprietatea

persoanelor prevlzute la art.2lit. a), c) - e) din Ordonanp de urgen!6 a Guvernului nr.8212006

pentru recunoaqterea meritelor personalului armatei participant la acliuni militare Ei acordarea unor

drepturi acestuia qi urmagilor celui decedat, aprobatd cu modificiri prin Legea nr. 11 112007, cu

modifi clrile qi completdrile ulterioare;

q) cl6dirile aflate in domeniul public al statului Si in administrarea Regiei Autonome

"Administralia patrimoniului Protocolului de Stat", cu exceplia inc6perilor care sunt folosite pentru

activitati economice;

r) cl[dirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rdzboi, a vIduvelor de

rdzboi qi a viduvelor nerecdsItorite ale veteranilor de r6zboi,

s) cl6direa folosit[ ca domiciliu aflati in proprietatea sau coproprietatea persoanelor

prev6zute la art. 1 gi 5 din DecretulJege nr. 118/1990 privind acordareaunor drepturi persoanelor

persecutate din motive politice de dictatura instaurati cu incepere de la 6 martie 1945, precum qi

celor deportate in striinatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificdrile 9i completlrile

ulterioare, qi a persoanelor fizice previzute la art. I din ordonan{a Guvernului nr. 10511999,

aprobat6 cu modificlri gi completiri prin Legea nr. 18912000, cu modific[rile qi completirile

ulterioare; scutirea rimine valabill gi in cazul transferului proprieti{ii prin moqtenire c[tre copiii

acestora, indiferent unde acegtia domiciliazl.

t) cl[direa folosita ca domiciliu aflatd ?n proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu

handicap grav sau accentuat qi a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a

,.pr.r"ntun1ilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere qi intrelinere persoane cu

handicap grav sau accentuat qi persoane incadrate in gradul I de invaliditate;

u; 
"taai.it. 

aflate in proprietatea organi zalnlor cetalenilor apa4indnd minorit[1ilor nalionale

din Rominia, cu statut de utilitate public6, precum qi cele inchiriate, concesionate sau primite in

administrare ori in folosin![ de acestea de la o institulie sau o autoritate public6, cu exceplia

incdperilor care sunt folosite pentru activitdti economice;

v) cl[dirile destinate serviciului de apostild gi supralegalizare, cele destinate depozitirii qi

administr6rii arhivei, precum qi cl[dirile alectate funclion[rii Centrului Nalional de Administrare a

Regi strel or Nalionale Notari ale;

w) cl6dirile delinute sau utilizate de c6tre intreprinderile sociale de inse(ie.

x) clldirile clasate ca monumente istorice, de arhitecturi sau arheologice, indiferent de

titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au falada stradal[ qi/sau principald

renovata sau reabilitatd conform prevederilor Legii nr.422l2ool privind protejarea monumentelor

istorice, republicat[, cu modificlrile qi completirile ulterioare, cu exceplia inc[perilor care sunt

folosite pentru activitAti economice.

y) cl6dirile caselor de cultur6 ale sindicatelor, aflate in proprietatea/administrarea

organizaliilor sindicale, cu exceptia inclperilor folosite pentru activitlli economice sau agrement'

PRIMAR,
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Anexa nr.10

la Proiectul de Hotirffre nr. 2/ din4',0L2021

LISTA TERENURI
pentru care nu se datoreazl impozit/taxI potrivit art.464 alin.(1) din Legea nr.22712015

privind Codul fiscal, cu modificlrile qi completlrile ulterioare

a) terenurile aflate in proprietatea public[ sau private a statului ori a unitililor administrativ-
teritoriale, cu exceplia suprafelelor folosite pentru activitali economice sau agrement;

b) terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare

ori in folosinli, dupd caz, instituliilor publice cu finan{are de la bugetul de stat, utilizate pentru

activitatea proprie a acestora;

c) terenurile fundaliilor infiinlate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a
intreline, dezvolta gi ajuta institulii de culturl na{ional6, precum si de a susline acliuni cu caracter

umanitar, social qi cultural;
d) terenurile apa(inAnd cultelor religioase recunoscute oficial qi asocialiilor religioase, precum

5i componentelor locale ale acestora, cu exceplia suprafetelor care sunt folosite pentru activitel
economice;

e) terenurile apa(inind cimitirelor 5i crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unitilile qi instituliile de invltimint de stat, confesional sau particular,

autorizate s[ funclioneze provizoriu ori acreditate, cu exceplia suprafe(elor care sunt folosite pentru
activit[1i economice care genereazd alte venituri decit cele din taxele de gcolarizare, servirea meselor
pentru preqcolari, elevi sau studenli gi cazarea acestora, precum qi clldirile utilizate de cdtre creqe,

astfel cum sunt definite qi funclioneazd potrivit Legii nr. 26312007, cu modific[rile Ei completirile
ulterioare;

g) terenurile unitIlilor sanitare publice, cu excep(ia suprafe{elor folosite pentru activitefl
economice;

h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente
infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele qi sta{iile de pompare aferente acestora,
precum $i terenurile aferente lucrlrilor de imbun[t[liri funciare, pe baza avizului privind categoria de

folosinli a terenului, emis de oficiile de cadastru qi publicitate imobiliard;
i) terenurile folosite pentru activitdtile de ap6rare impotriva inundaflilor, gospoddrirea apelor,

hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apf,, cele folosite ca zone de

protec{ie definite in lege, precum gi terenurile utilizate pentru exploatlrile din subsol, incadrate astfel
printr-o hotirire a consiliului local, in mdsura in care nu afecteazi folosirea suprafelei solului;

j) terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cAt

dur eazd, amel i orarea acestora;

k) terenurile care prin natura lor gi nu prin destinalia datd sunt improprii pentru agriculturd sau

silvicultur[;
l) terenurile ocupate de autostrlzi, drumuri europene, drumuri nalionale, drumuri principale

administrate de Compania Nalionala de Autostrlzi gi Drumuri Nalionale din Rominia - S.A., zonele
de siguranld a acestora, precum qi terenurile ocupate de piste Ei terenurile din jurul pistelor reprezent0nd

zone de siguran!6;



m) terenurile pe care sunt amplasate elementele inlrastructurii feroviare publice, precum gi cele

ale metroului;
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile qtiinlifice qi tehnologice, precum qi cele utilizate

de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaliei in materia ajutorului de stat;

o) terenurile aferente capacit[1ilor de producfie care sunt in sectorul pentru apdrare cu

respectarea legislaliei in materia ajutorului de stat;

p) terenurile Academiei RomAne qi ale fundaliilor proprii infiinlate de Academia Romdn[, in
calitate de fondator unic, cu exceplia terenurilor care sunt folosite pentru activit[ti economice;

q) terenurile instituliilor sau unit[1ilor care func{ioneazi sub coordonarea Ministerului
Educaliei Ei Cercetlrii $tiinlifice sau a Ministerului Tineretului Ei Sportului, cu exceplia terenurilor
care sunt folosite pentru activiEti economice;

r) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rdzboi, a vdduvelor de rdzboi
gi a vIduvelor nerecisdtorite ale veteranilor de rdzboi;

s) terenul aferent clldirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor

previzute la art. 1 qi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, qi a persoanelor fizice prevdzute la art. 1 din Ordonanfa Guvernului nr. 105/1999, aprobatl
cu modific6ri gi completlri prin Legea nr. 189/2000, cu modificlrile qi complet6rile ulterioare; scutirea

rimdne valabil[ qi in cazul transferului proprietd(ii cdtre copiii acestor categorii de beneficiari;
t) terenul aferent cl6dirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu

handicap grav sau accentuat qi a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentan{ilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere qi intre{inere persoane cu

handicap grav sau accentuat qi persoane incadrate in gradul I de invaliditate;
u) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor previzute la art.2lit. a), c) -

e) din Ordonanla de urgen![ a Guvernului nr. 8212006, cu modific[rile 5i complet[rile ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostili 5i supralegalizare, cele destinate depozitdrii gi

administrlrii arhivei, precum 5i terenurile afectate funcliondrii Centrului Nalional de Administrare a

Regi strel or Nati onale Notariale;
w) suprafelele de fond forestier, altele decAt cele proprietate publicl, pentru care nu se

reglementeaz[ procesul de produclie lemnoas6, cele certificate, precum qi cele cu arborete cu virsta de

pdn[ la 20 de ani;

x) terenurile delinute sau utilizate de c6tre intreprinderile sociale de inserlie;
y) terenurile aflate in proprietatea organizallllor cetilenilor aparlinind minoritllilor nafionale

din Rominia, cu statut de utilitate public[, precum qi cele inchiriate, concesionate sau primite in
administrare ori in folosinld de acestea de la o institulie sau o autoritate public[, cu exceplia terenurilor
care sunt folosite pentru activit6li economice.

z) suprafe(ele construite ale terenurilor aferente cl[dirilor clasate ca monumente istorice, de

arhitecturl sau arheologice, prevdzutela lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de

administrare, cu exceplia terenurilor care sunt folosite pentru activitlli economice.

PRIMAR,
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Anexa nr.l1
la Proiectul de HotIr irea nr. 2/ din 2,/i o 2. .2021

LISTA MIJLOACE DE TRANSPORT
pentru care nu se datoreazi impozit potrivit art.469 alin.(l)

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificirile qi completirile ulterioare

a) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rdzboi,
vdduvelor de rdzboi sau v[duvelor nerecisitorite ale veteranilor de rdzboi. pentru un singur mijloc
de transport, la alegerea contribuabilului;

b) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap
grav sau accentuat gi a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentan{ilor
legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere gi intrelinere persoane cu handicap grav sau

accentuat qi persoane incadrate in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la
al egerea contribuabilului ;

c) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev6zute la
art. I qi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificlrile qi completlrileulterioare, qi a
persoanelor fizice prevlzute la art. I din Ordonanp Guvernului nr. 10511999, cu modificdrile qi

completirile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea
r6mine valabilI qi in cazul transferului propriet[{ii cltre copiii acestor categorii de beneficiari;

d) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevdzute la
art. 3 alin. (1) lit. b) riart. 4 alin. (l) din Legea nr.34112004, cu modificdrile Ei completlrile ulterioare,
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

e) navele fluviale de pasageri, b[rcile $i luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice
cu domiciliul in Delta Dunirii, Insula Mare a Briilei 5i Insula Balta Ialomilei;

f) mijloacele de transport ale instituliilor publice;
g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de

transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara
unei localitati, dacA tariful de transport este stabilit in condilii de transport public;

h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare;
i) mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor in pastoral, astfel cum sunt

omologate in acest sens de Registrul Auto Romin, folosite exclusiv pentru transportul stupilor in
pastoral;

j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenlii in situalii de urgen!6;
k) mijloacele de transport ale instituliilor sau unitIlilor care funclioneazi sub coordonarea

Ministerului Educaliei qi Cercetdrii $tiintifice sau a Ministerului Tineretului qi Sportului;
l) mijloacele de transport ale fundaliilor infiin{ate prin testament constituite conform legii, cu

scopul de a intreline, dezvolta qi ajuta institulii de culturi nafional[, precum si de a susline acliuni cu
caracter umanitar, social Ei cultural;

m) mijloacele de transport ale organizaliilor care au ca unic[ activitate acordarea gratuitd de
servicii sociale in unit[1i specializate care asiguri gizduire, ingrijire social[ gi medical[, asisten{l,
ocrotire, activit[1i de recuperare, reabilitare si reinserlie sociald pentru copil, familie, persoane cu
handicap, persoane v6rstnice, precum gi pentru alte persoane aflate in dificultate, in condiliile legii;

n) autovehiculele ac{ionate electric;
o) autovehiculele second-hand inregistrate ca stoc de marfE Ei care nu sunt utilizate in folosul

propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
p) mijloacele de transport delinute de c6tre organizaliile cetS{enilor aparlindnd minoritdlilor

nalionale.
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Anexa nr.l2
a Proiectul de HotIrffre nr. 2/ din 2^f.tz .2021

LrsrA CERTIFICATELOR, AVTZELOR $I AUTORTZATIILOR
pentru care nu se datoreaziltaxd, pentru eliberarea acestora potrivit art.476 alin.(1)

din Legea nr.22712015, cu modificlrile qi completirile ulterioare

a) certificatele, avizele qi autorizaliile ai c6ror beneficiari sunt veterani de r[zboi, vf,duve de

rdzboi sau v[duve nerecls6torite ale veteranilor de r6zboi,

b) certificatele, avizele qi autorizaliile ai ciror beneficiari sunt persoanele prevlzute la art. 1

al Decretului-lege nr. 1 18/1990, republicat, cu modific6rile gi complet6rile ulterioare, gi a persoanelor
fizice prevlzute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, cu modific[rile gi complet[rile
ulterioare;

c) certificatele de urbanism Ei autorizaliile de construire pentru l[caquri de cult sau construclii-
anexi.

d) certificatele de urbanism Ei autorizaliile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau

reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apa4in domeniului public al statului;

e) certificatele de urbanism qi autorizaliile de construire pentru lucrdrile de interes public

nalional, judelean sau local;

f) certificatele de urbanism qi autoriza{iile de construire, dac[ beneficiarul construcliei este o

institulie publicS;

g) autorizaliile de construire pentru autostr[zile qi c[ile ferate atribuite prin concesionare,

conform legii;
h) certificatele de urbanism gi autorizaliile de construire, daci beneficiarul construcliei este o

institulie sau o unitate care funcfioneazd sub coordonarea Ministerului Educaliei qi Cercetlrii

$tiinlifice sau a Ministerului Tineretului gi Sportului;

i) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, dacd beneficiarul construc{iei este o

fundalie infiinlat[ prin testament, constituitd conform legii, cu scopul de a intrefine, dezvolta gi ajuta
institulii de culturd nationald, precum qi de a susline acliuni cu caracter umanitar, social qi cultural;

j) certificat de urbanism sau autorizalie de construire, dacd beneficiarul construcfiei este o

organizalie care are ca unicl activitate acordarea gratuit[ de servicii sociale in unitlli specializate

care asigurd gdzduire, ingrijire social[ gi medical6, asistenlE, ocrotire, activit[1i de recuperare,

reabilitare 5i reinse4ie social[ pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vdrstnice.
precum 9i pentru alte persoane aflate in dificultate, in condiliile legii;

k) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, in cazul unei calamitili naturale.

PRIMAR,
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JUDETUL IALOMITA
PRTMARIA oRA$ULUI cAzAxp$rt
Nr. 1035 din 01.03.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotlrire privind stabilirea impozitelor

gi taxelor locale, pentru anul2022

Prin proiectul de hot[rire se stabileqte nivelul taxelor qi impozitelor locale ce se vor incasa

la bugetul local, in anul2022.
Proiectul de hotirire a fost elaborat potrivit prevederilor Legii nr.22712015 privind Codul

fiscal, cu modificdrile si completdrile ulterioare qi ale Hotdririi Guvernului nr.112016 pentru

aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestuia, cu modific[rile qi completlrile
ulterioare. Potrivit actelor normative sus-mentionate, Consiliul local are competenla de a stabili

cota impozitelor qi taxelor locale, atunci cdnd acestea se determinl pe bazb, de cot[ procentuall,

prin lege fiind stabilite limitele minime gi maxime, stabilirea cuantumului impozitelor qi taxelor

locale prevlzute in sumd fix[, precum Ei stabilirea nivelului bonificaliei de pind la 10Yo.

Conform art. 491din Codul fiscai, cu modific[rile qi completdrile ulterioare,,(1) in cazul

oricirui impozit sau oricirei taxe locale, care constd intr-o anumitd sumi in lei sau care este

stabilitl pebazaunei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaz[ anual, pAn[ la data de

30 aprilie, de cStre consiliile locale, linind cont de rata inflaliei pentru anul fiscal anterior,

comunicat6 pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanlelor Publice Si Ministerului Dezvoltlrii
Regionale qi Administraliei Publice.

(2) Sumele indexate conform alin.( I ) se aprobd prin hotSrire a consiliului local qi se aplic6

in anul fiscal urm6tor." Totodatdart. 495 alin.(l) lit. e) specificI faptul ci prevederile art.491 se

aplic[ incepind cu I ianuarie2077"
Indicele de inflalie al anului 2020 comunicatl pe site-ul Ministerului Lucr[rilor Publice,

Dezvolt[rii Si Administraliei respectiv http://rvrvrv dpfbl.mdrap ro/rata:inflatiei htrnl este de

2.60h.

Prin proiectul de hotirire se propune indexarea impozitelor Ei taxelor locale care const6

intr-o anumit[ sumd in lei sau care este stabilitA pebazaunei anumite sume in lei. in cuprinsul

hotirdrii se stabilesc urmdtoarele:
- impozitul/taxa pe clIdiri;
- impozitulltaxa pe teren;
- impozitul pe mijloacele de transport;
- taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor qi a autorizatiilor;
- taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate gi reclam6;

- impozitul pe spectacole;
- taxele speciale;
- alte taxe locale;
Propunerile sunt urmitoarele:
- Valorile impozabile, impozitele, taxele locale qi amenzile se propun in sume fixe pentru

anul2022, acestea fiind menfionate in anexele 1-8 la proiectul de hotdrire,
- Cota de impozitare prevdzutl,la art. 457, ahn. (1) din Codul fiscal, cu modific[rile qi

completdrile ulterioare este intre O,O8o -O,2yoasupra valorii impozabile a cladirii. in anul 2022,

pentru clldirile reziden{iale qi clldirile-anexd, aflate in proprietatea persoanelor fizice se

propune la cota 0,0802 asupra valorii impozabile a clddirii, valoare ce se va ajusta in func{ie de

rangul localitAlii qi zona in care este amplasati cl6direa cu coeficientul de corectie

corespunz[tor, care va fi:
1. pentru zona A' -2,30
2. pentru zona B - 2,20
3. pentru zonaC - 2,10
4. pentru zonaD - 2,00



- Cota de impozitare prevdzutS la art. 458, alin.(1) din Codul fiscal, cu modific[rile qi

completlrile ulterioare este cuprins6 intre 0,2o/o-1,3o , inclusiv, asupra valorii impozabile a

clddirii asupra valorilor stabilite conform legii. in anul 2022, pentru clidirile nerezidenliale.
aflate in proprietatea persoanelor fizice se propune cota de 0"2o/o asupra valorii impozabile a

cladirii care poate fi:
a) valoarea rezultatd dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in

ultimii 5 ani anteriori anului de referinli, depus la Compartimentul Impozite 5i Taxe Locale
pAna la primul termen de plati din anul de referinld. In situalia depunerii raportului de evaluare
dupi primul termen de platd din anul de referinl[, acesta produce efecte incep6nd cu data de 1

ianuarie a anului fiscal urmitor.
b) valoarea final[ a lucririlor de construclii, in cazul clidirilor noi, construite in ultimii

5 ani anteriori anului de referin{[;
c) valoarea cl[dirilor care rezult6, din actul prin care se transfer[ dreptul de proprietate,

in cazul cl[dirilor dobindite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinld. In situalia in care nu

este precizatd valoarea, se utilizeazd, ultima valoare inregistratf, in baza de date a

Compartimentului Impozite qi Taxe Locale.
- Pentru cladirile nereziden{iale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru

activitAti din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clSdiri se calculeazd,prin aplicarea unei cote
de 0.4o/o asupra valorii impozabile a clidirii.

- In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculatd conform prevederilor art. 457.
alin.(1) din Codul fiscal, cu modificirile si complet[rile ulterioare, impozitul/taxa se calculeazd
prin aplicarea cotei de2o/o asupra valorii impozabile determinate conform art. 457lege.

- Valoarea impozabild a c16dirii, se reduce in funclie de anul terminirii acesteia, dupl
cum urmeaz6:

a) cu 50%, pentru clddirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de I ianuarie a

anului fiscal de referin![;
b) cu 30%, pentru clddirea care are o vechime cuprinsf, intre 50 de ani qi 100 de ani

inclusiv, la data de I ianuarie a anului fiscal de referin[[;
c) cu 10%, pentru cl[direa care are o vechime cuprins[ intre 30 de ani qi 50 de ani

inclusiv, la data de I ianuarie a anului fiscal de referin{5.
- Cota de impozitare prev[zutalaart.460, alin.(l) din Codul trscal, cu modificirileSi

complet[rile ulterioare este cuprins[ intre 0,08%-0p% asupra valorii impozabile a cl[dirii. In
anul 2022. pentru clddirile rezidentiale, aflate in proprietatea persoanelorjuridice se propune la
0,80/o asupra valorii impozabile a cl[dirii.

- Cota de impozitare prevdzutd,la art. 460, alin (2) din din Codul fiscal, cu modific[rile
gi completdrile ulterioare este cuprins[ intre 0.2oh-l,3yo, inclusiv, asupra valorii impozabile a

cl6dirii In anul 2022. pentru cladirile nereziden(iale, aflate in proprietatea persoanelor juridice
se propune la 0.2Yo asupra valorii impozabile a cladirii

- Pentru clddirile nerezidenliale aflate in proprietatea persoanelor juridice, utilizate
pentru activitll din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clldiri se calculeazEprin aplicarea unei
cote de 0"4oh asupra valorii impozabile a clidirii.

- Pentru stabilirea impozituluiltaxei pe clidiri, valoarea impozabilI a cl[dirilor aflate in
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru
care se datoreazd impozitul/taxa qi poate fi.

a) ultima valoare impozabil[ inregistrati in evidenlele organului fiscal;
b) valoarea rezultatd, dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorrzat in

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluirii;
c) valoarea final6 a lucrdrilor de construclii, in cazul clddirilor noi, construite in cursul

anului fiscal anterior,
d) valoarea clddirilor carerezultd, din actul prin care se transfer[ dreptul de proprietate,

in cazul cl[dirilor dobindite in cursul anului fiscal anterior;
e) in cazul cl[dirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar,

valoarea rezultatd. dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate
cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaludrii;



f) in cazul clidirilor pentru care se datoreazd taxa pe cl6diri, valoarea inscrisi in
contabilitatea proprietarului cl[dirii qi comunicatd concesionarului, locatarului, titularului
dreptului de administrare sau de folosinla, dlpdcaz.

- Valoarea impozabild a cl[dirii se actualizeazdo dat6,la 5 ani pebaza unui raport de

evaluare a cl[dirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare

a bunurilor aflate in vigoare la data evalulrii, cu exceplia clidirilor care aparfin persoanelor fa!6

de care a fost pronunlati o hot[rire definitivd de declanqare a procedurii falimentului.
- [n cazul in care proprietarul clidirii nu a actualizat valoarea impozabilI a clldirii in

ultimii 3 ani anteriori anului de referinli, cota impozitului/taxei pe clddiri este 5oZ.

- Bonificalia prev[zutd,la art. 462 alin.(Z). art. 467 alin.(2), art. 472, alin.(2) din Codul
fiscal, cu modific[rile 9i complet[rile ulterioare, se acordd intr-o cotd de p6nd la 10%o inclusiv,
stabiliti prin hotdrire a consiliului local. in anul 2022, se propune bonificalia de lOo/o pentru
contribuabilii persoane frzice care achitS cu anticipalie pin[ la31.03.2022, dupd cum urmeaz6:

a) in cazul impozituluiltaxei pe cl[dire, la l)Yo,
b) in cazul impozitului/taxei pe teren, la l)oh,
c) in cazul taxei asupra mijloacelor de transp ort,la l)Yo;
- Impozitul anual pe clldiri, pe teren qi pe mijloacele de transport, datorat bugetului local

al oragului C[zlneqti de citre contribuabili, persoane frzice sau juridice, de pdnd la 50 lei,
inclusiv, se pldteqte integral pdna la primul termen de plat6. in cazul in care contribuabilul deline
in proprietate mai multe cl[diri amplasate pe raza localit[1ii C6z[neqti, suma de 50 de lei se

refer[ la impozitul pe cl[diri, pe teren qi pe mijloacele de transport cumulat.
- Impozitul pe clddiri, taxa pe clidiri datoratd in temeiul unui contract de concesiune,

inchiriere, administrare sau folosint5 care se referf, la o perioadd mai mare de un an, impozitul
pe teren, taxa pe teren datoratd in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare
sau folosin!6 care se refer6 la o perioadI mai mare de un an, impozitul pe mijloacele de transport
se pl6tesc anual, in dou[ rate egale, pdnd la datele de 31 martie qi 30 septembrie, inclusiv.

-ln cazul in care termenul de platd a oriciror impozite qi taxe locale expird intr-o zi de
s[rbdtoare legalS, de repaus sdpt[minal sau cind serviciul este suspendat, in condifile legii,
plata se considerd in termen dacd este efectuati pin[ la sfdrqitul primei zile de lucru urmdtoare.

- au fost enumerate in anexele nr.9-12 la proiectul de hot[rdre scutirile de care
beneficiazi contribuabili conform prevederilor Codului fiscal, cu modificirile si complet[rile
ulterioare gi am mentinut facilitaflle fiscale pentru anumite categorii de impozite stabilite de
cdtre Consiliul Local in anii 2018-2020.

Celelalte taxe locale stabilite de Consiliul Local sunt enumerate cu valorile aferente
acestora in anexa la proiectul de hotdr6re.

De asemenea, in proiectul de hot[rire se stabilesc qi cuantumul taxelor speciale, conform
art.30 alin.(2) din Legea nr 27312006, cu modificirile qi complet[rile ulterioare, taxe ce au fost
instituite prin hotlriri ale Consiliului Local.

Amenzile ce se vor aplica in anul 2022 sunt cele prev[zute de Legea nr.22712075,
indexate in condiliile art.493 alin.(7) din Codul fiscal.

Avind in vedere de necesitSlile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2027 in scopul asigur6rii finantrdrii cheltuielilor publice locale precum gi pentru
finan{area proiectelor aflate in derulare si pentru ca sursele bugetului local s[ satisfac[ intr-o
proporfie c6t mai mare nevoile actuale ale cet[lenilor, dar gi cerintele Uniunii Europene,
necesitind menlinerea surselor actuale ale bugetului local, atragerea de noi surse extrabugetare,
precum 5i valorificarea judicioasd gi eficientl a patrimoniului oraqului C[z[neqti, supun spre
dezbatere qi aprobare Proiectul de hotdrire privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale din
orasul C[z[neqti in anul 2022, conform Proiectului de hot[rdre iniliat qi anexelor acestuia.

PRIMAR,
STELIAN TRAIAN



RINA SIMTEX

ROMANIA
JUDETUL TALOMITA

PRTM4RTA O RAf,aLU C4ZANE$Tr
- COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE -

'felefon 0243-264010 Fax 0243-264397 e-mail: impozite@primariacazanestiil.ro

RAPOR T

al compartimcntului impozitc si taxc cu privirc la
stabilirca impozitclor si taxclor localc pcntru anul

2022

In conformitate cu art.491din Legea nr.227 / 08.09.2015 privind Codul fiscal, va
rog sa aprobati impozitelc si taxele locale pentru anul2022 indexatc cu rata inflatiei dc
2,63Yo, dupa cum urmeaza:

I. Impozitul pe cladiri datorat de rrersoanelc fizice

l) Pentru cladirile rczidentiale si cladirilc ancxa, aflate in proprictalca pcrsoanclor frzice, impozitul
pc cladiri sc calculcaza prin aplicarea unci cotc cuprinsc intrc 0,08yo - 0,zyo asupra valorii impozabilc
a cladirii , valoarc care sc dctermina prin inmultirca supralctei construite dcslasuratc a accsteia,
cxprimate in mp, cu valoarea impozabila corespunzatoare , exprimata in lei / mp, dupa curl urmcaza :

TIPUL CLADIRII

Valoarc impozabila lei/mp
2022

Cu instalatii de
apa,canalizare,
electrice,
incalzire

Irara instalatii dc
apa,canalizare,
electrice,
incalzire

A.Cladire cu cadre din beton armat
sau cu percli exteriori din caramida
arsa sau din orice alte matcriale
rezultate in urma unui tratament
termic si/sau chimic

I 130 671



B.Cladire cu pcrcti exteriori din
lemn, din piatra naturala,din
caramida nearsa,din valatuci sau

din oricc alte matcrialc nesupuse

unui tratament termic si/sau chimic

339 226

C. Cladirc -ancxacu cadrc din beton
armat sau cu pcreti exteriori din
caramida arsa sau din oricc altc
matcrialc rczullatc in urma unui
tratamcnl tcrmic si/sau chirnic

226 191

D.Cladirc-anexa cu pereti exteriori
din lemn, din piatra naturala,din
caramida ncarsa,din valatuci sau

din orice alte matcrialc nesupuse

unui tratamcnt termic si/sau chimic

142 84

I'1. ln cazul contribuabilului carc
dctinc la acccasi adrcsa incapcri
amplasatc la subsol, dcmisol si/sar"r

mansarda utilizatc ca locuinla, in

oricare dintre tipurilc de cladiri
prcvazute la lil.A-D

75%o din suma

carc s-ar aplica
cladirii

75%o din suma

carc s-ar aplica
cladirii

Ir. In cazul contribuabilului care

detine la acecasi adrcsa incapcri
amplasalc la subsol, dcmisol si/sau

mansarda utilizatc in altc scopuri
dccat cel dc locuinla, in oricare
dintre tipurile de cladiri prevazutc

la lit.A-D

50o% din suma

carc s-ar aplica
cladirii

507o din suma

care s-ar aplica
cladirii

Valoarca impozabila prcvazuta la litcrelc A-D sc inmultestc, in funclic de rangul localitatii (rang III) si

zonaundeestcamplasatacladirea,cuurmatorii coeficientidccorectic: zonaA:2,3;zonaB:2,2;
zonaC:2,1;'rcnaI):2.

2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se

calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinsc intre 0,2-l ,3Yo asupra valorii care poate fi:
a)valoarca rczultata dinlr-un rapoft dc cvaluarc intocmit dc un cvaluator autorizat in ultimii 5 ani

antcriori anului dc rcferinta, dcpus la organul fiscal pana la primul termen de plata din anul dc

rcl'crinta;
b)valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi,construite in ultimii 5 ani anteriori

anului de refcrinta;
c)valoarea cladirilor carc rezulta din actul prin care sc transfera dreptul de proprietate, in cazul

cladirilor dobandite in ultirnii 5 ani anteriori anului de referinta.

2



3) Pentru cladirilc nerezidentialc aflatc in proprictatca pcrsoanclor fizice,utilizate pentru activitati in
domeniul agricol, irnpozitul pc cladiri se calculcaza prirr aplicarca unci cote dc 0,4Yo asupra valorii
impozabile a cladirii.
4) In cazul in carc valoarca cladirii nu poate fi calculata conf.pct 2, impozitul sc calculcaza prin
aplicarea cotei de 2%o axpra valorii impozabile dcterminate coform arL.45l din Codul fiscal.
5) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se

calculeaza prin insumarea:
a)impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential confonn afl.457 din Codul fiscal;
b)impozitului determinat pentru suprafata folosita in scop nerczidential, indicata prin declaratie pc

propria raspundcre, cu conditia ca cheltuielile cu utilitatilc sa nu fie inrcgistratc in sarcina pcrsoanei
care desfasoara activitatea economica, prin aplicarca cotci stabilite conlorm afl.458 din Codul fiscal(
0,2-l,3yo) asupra valorii impozabile stabilite conform arl.45l din Codul fiscal, fara a fi necesara
stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevazute la art.458 alin( 1) din Codul fiscal.
6) In cazul cladirilor cu destinatie mixta, cand proprictarul nu dcclara la organul fiscal suprafata

folosita in scop ncrczidential, potrivit art.459 ali.(1) lit.b), irnpozitulpc cladiri sc calculcaza prin
aplicarca cotei dc 0,3o% asupra valorii irnpozabilc dctcrminalc conform aft.451 din Codut fisoal.

Il.Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice

l.Pentru cladirile rezidcntiale aflate in proprietatca sau detinutc de pcrsoanelc juridicc, impozitul/taxa
pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cotc cuprinsc intre 0,08yo-0,2yo asupra valorii impozabilc a
cladirii.

2.Pentru cladirilc nerezidentiale aflatc in proprictatea sau dctinutc dc pcrsoanclc juridioe, impozitul
haxape cladiri se calculeaza prin aplicarea unci cote cuprinsc intre 0,2%o-7,3yo,inclusiv, asupra valorii
impozabile a cladirii.
3. Pentru cladirile nerezidcntiale aflatc in proprietatea sau detinutc dc persoancle juridice, ulilizate

pentru activitati din domcniul agricol, impozitul/taxa pc cladiri se calculcazaprin aplicarea unci cote
de 0,4Yo asupra valorii impozabilc a cladirii.
4. Pentru stabilirca impozitului/taxei pc cladiri, valoarca impozabila a cladirilor aflatc in proprictalca

pcrsoanelorjuridicc estc valoarca de la 3 1 deccrnbrie a anului anterior cclui pcntru carc sc datoreaza
impozitul/taxa si poate fi:

a) ultirna valoare impozabila inregistrata in cvidcntclc organului fiscal;
b) valoarea rczultata dintr-un rapoft dc evaluarc intocrnit dc un cvaluator autorizat in confonnitatc

cu standardele dc cvaluarc a bunurilor aflatc in vigoarc la data cvaluarii , valoarc carc va fi actualizata
o data la 5 ani.

5. In cazul in care proprictarul cladirii nu a actualizat valoarca irnpozabila in ultimii 5 ani anteriori
anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%.

III. Impozitul /taxa pc terenul intravilan

In cazul unui tcren arnplasat in intravilan, inrcgistrat la registrul agricol la catcgoria dc folosinta
tcrenuri cu constructii, impozitul I taxapc teren se stabilcste prin inmultirea suprafetei terenului,
exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazula in urmatorul tabel:

Zona in cadrul localitatii
Nivelul impozitului/taxci pc rangul III de localitatc

Lci/ha

Valoarca impozitului
2022

Zona A 5915

ZonaB 40t9

3



ZonaC 1910

/.ona I) 11ll

In cazul unui tcrcn amplasat in intravilan inregistrat la alta categoric de folosinta dccat cea de

curti-constructii, impozitr,rlltaxa se stabilcste prin inrnultirca supral'ctei tcrenului, cxprimata in hcctare,

cu suma corcspunzatoare prcvazuta in urrnatorul tabcl:

Nr.
Crt. Zona

Catcgoria'
folosinta

Nivclul indexat pe anul2022

A B C D

1 ]'crcn arabil 3l 24 22 l7
2 Pasunc 24 22 t7 15

-) liancata 24 22 t1 15

4 Vic 52 39 31 22

5 Livada 6l 52 39 31

6 Padure 31 24 22 l7
7 Tercn cu ape 17 15 8 0

Valoarca prcvazuta lapcl 1-7 se inmultestc cu coeficicntul de corcctie corespunzator rangului III al

local itatii, rcspectiv 3,00.

IV. Impozitul /taxa pe terenul extravilan
In cazul unui tcren amplasat in cxtravilan , impozitul/taxa se stabilcste prin inmultirea suprafetci

tercnului, cxprirnata in hcctarc, cu suma corespunzatoarc prcvazuta in urmatorul tabcl, inrnultita cu

coeficicntr"rl de corcctic corcspnnzator prcvazut la art.457 alin.(6) ,in functic dc catcgoria dc folosinta:

Nr.crt Categoria de folosinta Impozit
Lci

Zona Coeficient
de
corectic

1
'l'cren cu constructii 25 C 2.t

2 'i'crcn arabil 48 D 2

-) Pasunc 23 u ))-)-
4 lianeata 23 B ') ')

5 V c pc rod 54 D 2

6 t. vada pe rod 54 A )1
l Padurc sau alt teren cu

vcgetatie forcsticra
8 A 2,3

8 'l'eren cu apa,altul decat cel
cu amenaiari piscicole

1 C 2,7

9 'l'crcn cu amcnajari piscicolc 29 C 2.1

V. Impozitul pc mijloacele de transport

4



ln cazul oricaruia dintre urmatoarcle autovel'riculc, impozitul pe mijlocul dc transporl sc calculcaza
in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200cmc sau fractiunc
din accasta cu suma corespunzatoarc din tabelul urrnator:

Nr.
Crt.

Mijloace de transport cu tractiune mccanica l,ci/200 cmc
2022

I Motociclete,tricicluri,cvadricicluri si autoturismc
cu capacitatea cilindrica de pana la l.600cmc,
inclusiv

tt

2 Motociclete,tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea
cilindrica dc pestc 1600cmc 9

J Autoturismc cu capacitatca cilindrica intre
l.60lcmc si 2.000 cmc inolusiv 2l

4 Autoturisme cu capacitatca cilindrica intre
2.001cmc si 2.600 cmc inclusiv 81

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
2.601cmc si 3.000 cmc inclusiv t63

6 Autoturisme cu capacitatca cilindrica pcstc 3.000
cmc 328

7 Autobuze, autocare, microbuze 27
8 Alte autovehicule cu masa totala maxima aulortzata

de pana la 12 tone inclusiv 33
9 Tractoare inmatriculate 2t
l0 Vchiculc inrcgistratc cu capacitatc cilindrica

< 4800 cmc
2

t1 Vehicule inrcgistratc cu capacitatc cilindrica
> 4800 cmc

4

t2 Vehicule fara capacitate cilindrica evidcntiata 56 leil an

In cazul unci remorci, al unci scmircmorci sau rulote carc nu facc partc dintr-o cornbinatic de
autovchicule cu masa maxima admisa mai mare dc 12 tone, taxa asupra mijlocului dc transport este
cgala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Masa totala maxima autorizata Impozit - lei/ an
2022

a.Pana la ltona, inclusiv 9
b.Peste ltona, dar nu mai mult dc 3

tone
3B

c.Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5

tone
58

d.Peslc 5 tonc 73

In cazul mijloacelor de transport pe apa , impozitul pe mijlocul de transport cste egal cu surna
corespunzatoare din tabelul unnator:

Mijloace de transport pc apa Impozit - lci/ an
2022

l.Luntre, barci fara motor, folosite pentru
pescuit si uz personal

24



2.I\arci fara motor lblositc in altc scopuri 64
3.llarci cu motor 238
4.Navc de sport si agrement 238
5.Scutcre dc apa 238
6.ltemorchcrc si impingatoarc x
a) pana la 500CP, inclusiv 63r
b) pcslc 500CP si pana la 2000CP,inolustv 1027
c) pestc 2000CI'> si pana la 4000CP, inclusiv 1581

d) pcste 4000 CP 2528
T.Vapoarc- pestc ficcarcb1000 tdw sau

fractiunc din accasta
205

8. Ccamuri, slcpuri si barje fluviale x
a) cu capacitatca de incarcarc pana la 1500

tone, inclusiv
205

b) cu capacitatca dc incarcarc dc pcste 1500

tonc si pana la 3000 tone, inclusiv
3t6

c) cu capacitalca dc incarcarc dc pestc 3000

tonc
554

VI.Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizclor si autorizatiilor

'l'ax:t Nivclul taxei
stabilit pentru
21122 lci

1.'faxa pentru clibcrarca certificatului de urbanism
X

a) pcntru supralata pana la 150 mp inclusiv
5

b) pentru supral'ata cuprinsa intrc 151 si 250 mp
inclusiv 6

c) pentru suprafata cuprinsa intre251 si 500 mp

inclusiv 7

d) pcntru suprafata cuprinsa intrc 501 si 750 mp

inclusiv 9

c) pcntru supralata cuprinsa intrc 751 si 1.000 mp

inclusiv 13

l) pcntru suprafata de pcstc 1000 mp 16+0,01 lci/mp
pcntru ce dcpascste
1000 mp

2.'l axapcntru prelungirea ccrtifi catului de

urbanism

30% din cuantumul
taxei pentru
eliberarea
certificatului sau a

autorizatici initiale
3. 'l'axa pcntru avizarca ccrtificatului dc urbanism t4
4.1'axa pcntru clibcrarca autorizatiei de construire
pcntru o cladirc rezidcntialc sau cladire anexa

este egala cu 0,5Yo

din valoarea

6



autorizata a
lucrarilor de

constructii
5. faxa pentru eliberarea autorizatiei de construire
pentru alte constructii decat orice alta constructie
cum sunt cladirile rezidentiale sau cladirile anexa

lYo drn valoarca
autorizata a
lucrarilor de
constructic,

nclusivc
val.instal.afercntc

6. Taxa pentru prclungirea autorizatiei de
construire

30% din cuantumul
taxei pentru
elib.cert. sau
autorrz.lnitialc

7 .'laxa pentru elib.autoriz.dc dcsfiintarc lotala sau
partiala a unci constructii

0,1% din val.
impozabila afcronta
partii dcsfiintatc

8.'Iaxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau
excavari

l0 lei/mp afectat

9. Taxa pentru eliberarea autorizatici necesare
pentru lucrarile dc organizarc dc santicr

3Yo din valoarca
autortz. a lucrarilor
de organizare de
santier

l0.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare
de tabere de corturi, etc

2Yo din valoarca
autorizata a
lucrarilor dc
costructic

I 1.'faxa pentru eliberarca autorizatici dc construirc
pentru chioscuri, tonete, etc, hrmc si rcclame
situate pe caile si in spatiilc publice

7 lci/mp dc
supraf.ocupata de
constructic

12.'laxa pentru eliberarea unei autorizatii privind
luorarilc de racorduri si bransamcnte la retcle
publ i cc de ap a, can alizar e,gazc, encrgi c e lc ctri ca

l2 lci pcntru ficcarc
racord

13. faxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatura stradala si adresa

lci8

14.'[axa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de
functionare

l0 lei

15.Taxa pcntru eliberarca atcstatului dc produoator
si a carnetului de comercializare a produsclor din
sectorul agricol

23Lci pt.atcst.dc
prod.
23 lei pt.carnct

l6.Taxa pentru eliberarca./vizarea anuala a
autorizatiei privind dcsfasurarea activitatilor din
grupelc 56 I -l{cstaurante,563-Baruri si altc
activitati dc scrvirc a bauturilor si 932-Altc
activitati recrcativc si distractivc
a) pentru o suprafata afcrenta activitatilor
respective de pana la 500 mp, inclusiv
b) penlru o suprafata afcrenta activitatilor
rcspective mai marc dc 500 mp

5 lei

l0 lci

vII. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
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'['axa Nivelul taxei
stabilit pentru
2022 lei

1.'l'axa pcntru servicii dc reclama si publicitatc 3%o drn valoarea
serviciilor de

rcclama si
publicitate

Z.'laxapcntru afisaj in scop de reclama si
publicitatc
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care

persoana derulcaza o activitatc cconomica
b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura
dc afisaj pentru rcclama si publicitate

26 lci pcntru ficcare
mp saLl liactiunc dc
mp

l9 lci pcntru ficcare
mp sau fractiune dc
mp

VIII. Impozitul pe spectacole

IX. Taxc speciale

Impozit Nivelul stabilit pentru 2022
lei

Impozitul pe spcctacole
a) in cazul unui

spcctacol de teatru, dc

film, dc circ sau oricc
competitic sportiva
interna sau

internationala
b) oricc aha manifcstarc

arlistica alta decat cca

de la lit.a)

2Yo din suma incasata din
Yanz.arca biletclor de intrare
si abonamcntclor

5o/o din suma incasata din
vanzarea biletelor de intrare
si abonamentelor

Taxa Nivelul stabilit pentru 2022
lei

1.Taxa sala de sport
a) taxa inchirierc sala pcntru
lbtbal
b) taxa inchirierc sala pcntru
handbal l,baschct,vol ci

55 lei/ora

45 lei/ora

2.'I'axa tcren dc sport cu
gazot arlificial
a) 'faxa inchiricre pcntru
sport dc cchipa
b) Taxa inchiriere pcntru
sport individual

55

aa
JJ

lei/ora

lci/ora

8



X. Alte taxe locale

faxa Nivclul stabilit pentru 2022
lei

I .'l'axa pentru uttlizarea
temporara a locurilor publice

10lcilz.i

2.T axa pentru indeplinirea
procedurii dc divort pe cale
administrativa

564 lei

3.Taxa pentru eliberarea dc
copii heliografice de pe
planurile cadastrale

l0lei/copic

4.Multiplicare documentc
li'ormat A4
l;ormat r\3

0,32lcilpagina
0,44\ci/pasina

5.lnchirierc sala dc scdintc 68 lci/ora
6.Pretul de pornire la licitatie
pentru terenuri pentru care se

constituie drept de supcrficie
/se conccsioneaza lse
inchiriaza:
a)pentru constructii de
locuinte
b)pentru constructii de spatii
comerciale
c)pentru constructii dc spatii
dc productic
d)pentru activitati
agricole(cultivare
plante,legume,pomi)

0,051 lei/mp/an

0,l07lei/mp/an

0,095 lei/mp/an

0,085 leilmplan

T.Prctul dc pornire la licitatic
pcntru conccsionare
/inchiriere spatii:
a)pentru spatii comerciale
b)rlcntru spatii de productie

1,69lci/mp/luna
1,96 lei/mp/luna

Sef birou CSI'fL

'*'h Intocmit,
Cons.ITL
Vieriu Georgeta
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