
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSIUUL LOCAL
AL ORA$ULUI CAZ.INE$TI

HorAnAnn
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2023

Consiliul Local al oraqului Cdzineqti, judelul Ialomila intrunit in qedinfa ordinarl din data

de 28 APRILIE 2022

Avdnd in vedere:

- referatul de aprobare nr. 1356 din24.02.2021 al Primarului oraqului Cdzdnegti;

oads/art 1fl 13e9cc 426.odf

- adresa nr.154 din 14.01 .2022 a Direcliei Judelene de Statisticd Ialomila inregistratd la

Primdria oraqului Cazaneqti sub nr. 333 din 14.01.2022;

Examin6nd:

- raportul nr. 1361 din25.02.2022 al Compartimentului Impozite qi Taxe Locale;

- aviztil Comisiei pentru prognozd gi programe de dezvoltare economicS, activitdti

economico-financiare, investilii, orgatizare qi funclionare a serviciilor publice de interes local,

realizarea lucrdrilor publice nr. 7 din 28.03.2022;

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului

public qi privat, patrimoniu, agriculturd qi proteclia mediului inconjurdtor, fonduri europene, IT

- comunicare online nr. 16 din28.03.2022;

in conformitate cu:

- prevederile Titlului IX Ei ale art. 491din Legea rr.22712015 privind Codul fiscal, cu

modificdrile qi completf,rile ulterioare;

- prevederile Titlului IX din anexa la Hot[rdrea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii m.22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile Ei

complet[rile ulterioare;

- prevederile art.6 alin.(9) din Legea nr.5212003 privind transparen{a decizionald in

administratia public6, cu modificarile gi completdrile ulterioare;

in temeiul art.l29, alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c) qi art.139 alin.(3) lit. c) din

Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare,

HOTAnA$TE:

Art. l. Pentru anul2023,nivelul impozitului/taxei pe clddiri se indexeazd cu rata inflaliei

de 5,1%o pentru am;/ 202l, noul cuantum fiind stabilit in conformitate cu anexa nr.l la prezenta

hotdr6re.

Lrt.2. (1) Cota de impozitare prevdzutd \aart.457 alin.(l) din Legea nr.22712015 privind

Codul fiscal, cu modificirile qi completdrile ulterioare, pentru clddirile rezidentiale qi clddirile-

anexd, aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabilegte la 0,08% asupra valorii impozabile a

cl6dirii, valoare ce se va ajusta in func1ie de rangul localitalii qi zona in care este amplasatd

clddirea cu coeficientul de corec{ie corespunzdtor, cate va fi:

- pentru zonaA -2,30
- pentru zona B - 2,20

- pentru zonaC - 2,10

- pentru zonaD -2,00



(2) Cota de impozitare prevdzutd,la art.458 alin.(l) din Legea nr.22712015 privind Codul

fiscal, cu modificarile qi completdrile ulterioare pentru cl[dirile nerezidenfiale, aflate in

proprietatea persoanelor fizice se stabileEtela0,2o/o asupra valorii impozabile a clldirii care poate

fi:
a) valoarea rezultatddintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii

5 ani anteriori anului de referin{d, depus la Compartimentul Impozite qi Taxe Locale pdn6 la

primul termen de platd din anul de referin!6. ln situalia depunerii raportului de evaluare dupd

primul termen de platd din anul de referinfd, acesta produce efecte incep6nd cu data de I ianuarie

a anului fiscal urmdtor.

b) valoarea finala a lucrdrilor de construclii, in cazul clddirilor noi, construite in ultimii 5

ani anteriori anului de referinfd;

c) valoarea clSdirilor carereztiltddin actul prin care se transferd dreptul de proprietate, in

cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinfE. in situalia in care nu este

precizatdvaloarea, se utilizeazd ultima valoare inregistratd inbaza de date a Compartimentului

Impozite qi Taxe Locale.

(3) Pentru cladirile nerezidenliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru

activitdli din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clddiri se calculeazd prin aplicarea unei cote de

O,4o/o axtpra valorii impozabile a cladirii.
(a) in caz.;Ullin care valoarea cladirii nu poate fi calculatd conform prevederilor alin. (2),

impozitul/taxa se calaieazd prin aplicarea cotei de 2o/o asupra valorii impozabile determinate

conform art. 457 din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile ;i completdrile

ulterioare.
(5) in cazul cl6dirilor cu destinalie mixtd, cdnd proprietarul nu declard la Compartimentul

Impozite Ei Taxe Locale suprafala folositd in scop nerezidenlial, potrivit art.459 alin. (1) lit. b)

din Codul fiscal, impozitul pe clddiri se calculeazd prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii

impozabile determinate conform art. 451 din Legea ru. 22712015 privind Codul fiscal, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare.

(6) Valoarea impozabila a clidirii se reduce in func[ie de anul termindrii acesteia, dup6

cum urmeaz5:

a) cu 5002, pentru clSdirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a

anului fiscal de referinli;
b) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsd intre 50 de ani 9i 100 de ani inclusiv,

la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinli;

c) cu 10o2, pentru cl[direa care are o vechime cuprinsd intre 30 de ani qi 50 de ani inclusiv,

la datade 1 ianuarie a anului fiscal de referin{d.

Art.3. (1) Cota de impozitare prevlzutd \aart.460 alin.(l) din Legea m.22712015 privind

Codul fiscal, cu modificdrile qi completdrile ulterioare pentru cl[dirile rezidenliale, aflate in

proprietatea sau delinute de persoanele juridice se stabileqte la 0,08o/o asupra valorii impozabile

a clddirii.
(2) Cota de impozitare prevdzutdla art. 460 alin.(2) din Legea nr.22ll20l5 privind Codul

fiscal, cu modificarile gi complet[rile ulterioare pentru clddirile nerezidenliale, aflate in

proprietatea persoanelor juridice se stabileqtela0,2Yo asupra valorii impozabile a cladirii.

(3) Pentru cl6dirile nerezidenliale aflate in proprietatea persoanelor juridice, utihzate

pentru activitali din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cl[diri se calculeazd.prin aplicarea unei

cote de 0,40% asupra valorii impozabile a clddirii.

(4) pentru stabilirea impozitului/taxei pe cl6diri, valoarea impozabild a clidirilor aflate in

proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru

care se datoreazdimpozitul/taxa 9i poate fi:



a) ultima valoare impozabil6 inregistratd in evidenlele organului fiscal;

b) valoarea reniltatd dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaludrii;

c) valoarea finald a lucrdrilor de construclii, in cazul cl6dirilor noi, construite in cursul

anului fiscal anterior;

d) valoarea clSdirilor care rczultddin actul prin care se transfer6 dreptul de proprietate. ln

situalia in care nu este precizatd valoarea in documentele care atestd proprietatea, se utilizeazd

ultima valoare inregistratd inbazade date a Compartimentului Impozite qi Taxe Locale;

e) in cazul clddirilor care sunt finan{ate inbazaunui 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;

f1 in cantl cl[dirilor pentru care se datoreazd taxa pe clSdiri, valoarea inscrisd in

contabilitatea proprietarului clddirii gi comunicatd concesionarului, locatarului, titularului

dreptului de administrare sau de folosin{d, dttpd caz.

(5) Valoarea impozabild a clddirii se actualizeazd o datd la 5 ani pebaza unui raport de

evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizatin conformitate cu standardele de evaluare

a bunurilor aflate in vigoare la data evaludrii, depus la Compartimentul Impozite qi Taxe Locale

p6nd la primul termen de platd din anul de referin!6. in situalia depunerii raportului de evaluare

dupd primul termen de platd din anul de referinld acesta produce efecte incepAnd cu data de I

ianuarie a anului fiscal urmdtor.

(6) in cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizatvaloarcarmpozabila in ultimii 5 ani

anteriori anului de referin!6, diferenla de taxd fala de cea stabilitd conform alin. (1) qi (2), dupa

caz,vafi datorati de proprietarul clddirii.

Art. 4. Pentru anul2023, nivelul impozituluiltaxei pe teren se indexeazd cu rata inflaliei

de 5 ,1o/o pentru anul 2021 , noul cuantum fiind stabilit in conformitate cu anexa w. 2 la ptezenta

hotirdre.
Art. 5. Bonificafia prevdzutdla art. 462 ahn.(2), art. 467 alin(2), art. 472 alin.(2) din Legea

nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare se stabileqte pentru

contribuabilii, persoane frzice care achitd cu anticipalie p6nd la 31 martie 2023, dupd cum

urmeazdl.

a) in cazul impozitului/taxei pe cl6dire, la l0o/o;

b) in cazul impozituluiltaxei pe teren, la l0o/o;

c) in cazul impozitului pe mijloacele de transport, la l0%o;

Art. 6. Pentru ar1ul2023, nivelul impozitului pe mijloacele de transport se indexeazd. cu

rata inflaliei de 5,lYopentru anul202l, noul cuantum fiind stabilit in conformitate cu anexa nr.

3 la prezenta hot6rdre.

Art.7. (1) Impozitul anual pe cl6diri, pe teren gi pe mijloacele de transport, datorat

bugetului local al oraqului Cazdnegti de cltre contribuabili, persoane fizice saujuridice, de p6nd

la 50 |ei, inclusiv, se pldtegte integral pdnd la primul termen de plat6. in cazul in care

contribuabilul deline in proprietate mai multe clddiri amplasate pe rma localitalii Cdzdneqti,

suma de 50 de lei se referd la impozitul pe cl6diri, pe teren qi pe mijloacele de transport cumulat.

(2) Impozitul pe clddiri, taxa pe clSdiri datoratd in temeiul unui contract de concesiune,

inchiriere, administrare sau folosinld care se referd 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{d care se referd la o perioadd mai mare de un an, impozitul pe mijloacele de transport

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



(3) ln cazul in care termenul de platd a oricdror impozite gi taxe locale expird intr-o zi de

sdrbltoare legal6, de repaus sdpt[mdnal sau cdnd serviciul este suspendat, in condifiile legii, plata

se considerd in termen dacl este efectuatd pdnd la sfldrgitul primei zile de lucru urmltoare.

Art. 8. Pentru anul 2023, nivelul taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor qi a

autorizaliilor se indexeazdcurata inflaliei de 5,lo/o pentru anuJ202l, noul cuantum fiind stabilit

in conformitate cu anexa nr. 4 la prezenta hotdrdre.

Art. 9. (1) Pentru anul 2023, nivelul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclam[ qi

publicitate precum qi al impozitului pe spectacole se indexeazi cu rata inflaliei de 5,lYo pentru

anul202l,noul cuantum fiind stabilit in conformitate cu anexa nr. 5 la prezenta hotdrdre.

(2) Taxapentru servicii de reclamd qi publicitate se declard qi se plateqte de c[tre prestatorul

serviciului de reclam[ qi publicitate la bugetul local, lunar, p6nd la data de 10 a lunii urmdtoare

celei in care aintrat in vigoare contractul de prestdri de servicii de reclamd qi publicitate.

Art. 10. (1) Taxa pentru serviciile de reclamd Ei publicitate Ei taxa pentru afigaj in scop de

reclamd gi publicitate nu se aplicd instituliilor publice, cu excepfia cazurilor cAnd acestea fac

reclam[ unor activitSli economice.

(2) Taxa pentru afiqaj in scop de reclamS qi publicitate nu se aplica unei persoane care

inchiriazl panoul, afiqajul sau structura de afiqaj unei alte persoane, in acest caztaxaprevdzutd

la art. 471 dinlegea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile qi completdrile ulterioare

fiind pldtitd de aceastd ultimd persoand.

(3) Taxa pentru afi;aj in scop de reclamd qi publicitate nu se datoreazd pentru afiqele,

panourile sau alte mijloace de reclamd qi publicitate amplasate in interiorul clddirilor.

(4) Taxa pentru afiEaj in scop de reclamd qi publicitate nu se aplicS pentru panourile de

identificare a instalaliilor energetice, marcaje de avertrzare sau marcaje de circulafie, precum qi

alte informalii de utilitate publicd qi 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 1or, realizdrii

de reclamd qi publicitate.

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

pe spectacole.

Art.12. Pentru an;url2023, nivelul taxelor speciale se indexeazd cu rata inflafiei de 5,lo/o

pentru a1g1202l,noul cuantum fiind stabilit in conformitate cu anexa nr. 6 la prezentahot6r6re.

Art. 13. Pentru antil 2023, nivelul altor taxe locale prevdzute de Codul fiscal, cu

modificdrile Ei complet[rile ulterioare se indexeazl cu rata inflaliei de 5,lYo pentru au.rul202l,

noul cuantum fiind stabilit in conformitate cu anexa w.7 la prezenta hotirdre.

Art. 14. Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local majoreazd

impozitul pe teren cu 50002, incepdnd cu al treilea an, in condiliile stabilite prin Hot[r6rea

Consiliului Local nr. 94 din 25.1 1.2021.

Art. 15. (1) Impozitul pe clddiri qi impozitul pe teren se majoreazdcu3}}o/opentru clddirile

qi terenurile neingrijite, situate in intravilan.

(2) Criteriile de incadrare in categoria clddirilor gi terenurilor prevdzute la alin. (1) au fost

adoptate prin Hotararea Consiliului Local rr. 94 din 25.1 1.2021.

Art. 16. (1) Nu se datoreazi impozitulltaxapentru clldirile prev[zute la att.456 din Legea

nr.227lZOl5 privind Codul fiscal, cu modificdrile qi completdrile ulterioare qi enumerate in anexa

nr. 8 la prezenta hotdrdre.

(2) in cazul scutirilor prevdzute la alin. (1) lit. r), s) 9i t):

a) scutirea se acordd integral pentru terenurile aflate in proprietatea persoanelor prevdzute

la alin. (1) lit. r), detinute in comun cu sotul sau solia. in situalia in care o cotd-parte din teren

apa4ine unor terfi, scutirea nu se acordd pentru cota-parte delinut[ de aceqti te4i;



b) scutirea se acordd pentru terenul aferent cladirii de domiciliu aflate in proprietatea

persoanelor prevdzute la alin. (l) lit. s) qi t), definute in comun cu so(ul sau solia. in situalia in

care o cotf,-parte din terenul respectiv apar[ine unor terfi, scutirea nu se acord6 pentru cota-parte

detinutd de aceqti te4i.
(3) Scutirea de la plata impozituluiltaxeipe teren, stabilita conform alin. (1) lit. t), se aplicd

incepdnd cu data de 1 a lunii urmdtoare celei in care persoana depune documentele justificative.

Art. 17.(1) Nu se datoreazd impozitulltaxa pentru terenurile prevdzute la art.464 din

Legeartr.227l20l5 privind Codul fiscal, cu modificdrile qi completdrile ulterioare ;i enumerate

in anexa nr. 9 la prezenta hotdrdre.

(2) in cazul scutirilor prevdzute la alin. (1) lit. r), s) 9i t):

a) scutirea se acord[ integral pentru terenurile aflate in proprietatea persoanelor prevdzute

la alin. (1) lit. r), delinute in comun cu solul sau sotia. in situalia in care o cotd-parte din teren

apa(ine unor terti, scutirea nu se acordd pentru cota-parte delinutl de aceqti terfi;

b) scutirea se acordd pentru terenul aferent clSdirii de domiciliu aflate in proprietatea

persoanelor prevdzute la alin. (l) lit. s) gi t), definute in comun cu solul sau solia. in situalia in

care o cotd-parte din terenul respectiv apa(ine unor terfi, scutirea nu se acord5 pentru cota-parte

dejinutd de aceqti te4i.

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

incepdnd cu data de intdi a lunii urmdtoare celei in care persoana depune documentele

justificative.
(4) prin excepfie de la prevederile alin. (3), scutirea de la plata impozitului/taxei pe clddiri,

stabilit6 conform alin. (1) lit. t) in cazul persoanelor cu handicap temporar, care defin un certificat

de handicap revizuibil, se acordd incepdnd cu data emiterii noului certificat de handicap, cu

condilia ca acesta sE aibd continuitate qi sd fie depus la Compartimentul Impozite Ei Taxe Locale

in termen de 45 de zile.

Art. 18. (1) Nu se datoreazd impozitul pentru mijloacele de transport prevlzute la art. 469

din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificarile 9i completdrile ulterioare qi

enumerate in anexa nr. 10 laprezentahotlrdre.
(2) Scutirile prevdzute la alin. (1) lit. a)-c) se acordd integral pentru un singur mijloc de

transport, la alegerea contribuabilului, aflat in proprietatea persoanelor men[ionate la aceste

litere, de{inute in comun cu sotul sau so}ia. in situalia in care o cotd-parte din dreptul de

proprietate asupra mijlocului de transport aparfine unor terfi, scutirea nu se acordd pentru cota-

parte deiinutd de acegti terfi.

(3) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilitd conform alin. (l)
lit. b), se aplicd incepand cu data de intAi 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 acordd incepdnd cu data emiterii noului certificat de

handicap, cu condilia ca acesta si aibd continuitate ;i s[ fie depus la Compartimentul Impozite

qi Taxe Locale in termen de 45 de zile.

Art. 19. Nu se datoreazd taxd pentru eliberarea certificatelor, avizelor qi autorizaliilor

prev6zute la art. 476 dinl-egea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modificarile Ei complet[rile

ulterioare qi enumerate in anexa nr. 11 laprezenta hotdrdre.

Art. 20. (1) Se aprobd reducerea impozitului cu 8002, in cazul mijloacelor de transport

hibride.
(2) in cazul unui ataq, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru

motocicletele respective.





JUDETUT IALOMITA

coNsrLrur LocAL AL ORASULUI CAZANESTI

ANEXA NR. 1

la Hoterarea nr. 34 din 28.O4.2O22

lmpozitul pe clidiri 5i taxa pe clidiri

pozitele ti taxele localel. Codul Fiscal - Titlul lX - lm

CAPITOLUL ll lmpozitul pe clediri ti taxa pe clidiri

Art.457 alin.(2) - Valoarea impozabilr* a clldirii, exprimate in lei, se determintr prin inmullirea suprafelei

construite desfSturate a acesteia, exprimati in metri pitrati, Gu valoarea impozabili corespunzitoare, exprimatS in

lei/mp, din tabelul urmitor:

TIPUL CTADIRII

Nivelurile indexate pe anul 2023

Valoarea impozabilS - lei/m'l -

Cu instalatii de ape, canalizare,

electrice, incilzire (condi!ii

cumulative)

Firi instalalii de ap5, canalizare,

electrice, incSlzire

A. Cladire cu cadre din beton armat sau

cu pereti exteriori din caramidA arse sau

din orice alte materiale rezultate in urma

unui tratament termic si/sau chimic

1188 7L2

B. Clidire cu pereli exteriori din lemn, din

piatr; naturale, din cirimide nearse, din

veletuci sau din orice alte materiale

nesupuse unui tratament termic si/sau

chimic

356 238

C. Clidire - anexi cu cadre din beton

armat sau cu pereli exteriori din cerAmidi

arsi sau din orice alte materiale rezultate

in urma unuitratament termic ti/sau
chimic

238 201

D, Cladire - anexa cu pereli exteriori din

lemn, din piatra naturala, din (SrEmidi

nearsS, din vilitucisau din orice alte

materiale nesupuse unui tratament

termic si/sau chimic

1,49 88

E. in cazul contribuabilului care detine la

aceea5i adresi inciperi amplasate la

subsol, demisol si/sau mansard: utilizate

ca locuinte, in oricare dintre tipurile de

clSdiri prevdzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica

clddirii

75% din suma care s-ar aplica clSdirii
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JUDETUL IATOMITA

coNsrLrur rocAL AL oRA9ULUI CAZANEilI

lmpozitul pe teren 5i taxa pe teren

NOTA: Sumo stobilito conform pct.7-7 se inmulleSte cu coeficientul

(rongul lll), respectiv 3,OO

ANEXA NR. 2

la Hotirarea nr. 34 din 2a.04.2O22

CAPITOLUL lll lmpozitul pe teren ti taxa pe teren

ART.465 alin.(2) - in cazul unui 3q191-g11p!g5g1L!{1ggy!!gg inregistrat in registrul agricol la categoria de

folosinl5 !g!g!U!ig-!9!$!ggii impozitul/taxa pe teren se stabilele prin inmultirea suprafetei terenului,

exprimati in hectare, cu suma corespunzitoare prevazuti in urmetorultabel:

Zona in cadrul localitdlii Nivelurile impozitului /taxa pe rangul lll de localitate
- lei/ha -

Nivelurile indexate pe anul 2023

Tona A 6277

zona B 4224

zona c 2007

Zona D 1168

ART.465 alin.(3)-(4) - lmpozitul/taxa pelCle!-arnplela! nglvilan se stabileSe prin inmullirea

suprafelei terenului, exprimati in hectare, cu suma* corespunzitoare prevazuti in urmitorul tabel:

- lei/ha -

Nr. crt.
zonal

catetoria de folosinli

Nivelurile indexate pe anul 2023

A B c D

1. Teren arabil 55 25 23 18

2. P55u n e 25 23 18 16

3. Fine!i 25 23 18 16

4. Vie 47

5. Livadd 64 C( 4t

5.

P;dure sau alt teren
cu vegetalie
forestieri

33 25 23 18

7 Teren cu ape 18 15 8 0

*NoTA: q)mo stohilito 7 se inmulteste cu coeficientul de corectie coresDunzotor ronqului locolitdtii
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JUDETUL IALOMITA ANEXA NR.3
CONSItIUL LOCAT At ORA$UtUt CAZANEST| la Hotir6rea nr. 34 din 28.04.2022

lmpozitul pe mijloacele de transport

CAPITOtUt lV lmpozitul pe mijloacele de transport

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

transport cu tra4iune mecanicE

Nivelurile aplicate de Consiliul Local al oragului
Cizinegti pe anul 2023

Lei/200 cm'sau fracliune din aceasta
L Vehicule inmatriculate (lei/zoo cm, sau fracgiune din -aceast-4

1.

Motociclete, tricicluri, cvadriciuluri 5i

autoturisme cu capacitatea cilindrici de
peni la 1600 cm3 inclusiv

8

2

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri ti
autoturisme cu capacitatea cilindricd de
peste 1600 cm3

9

3
Autoturisme cu capacitatea cilindricd intre
1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv 2?

4
Autoturisme cu capacitatea cilindrici intre
2001cm3 si2600 cm3 inclusiv 85

5
Autoturisme cu capacitatea cilindric; intre
2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv t7t

6
Autoturisme cu capacitatea cilindrici de
peste 3001cml 345

7 Autobuze, autocare, microbuze 28

8
Alte autovehicule cu masi totali maxime
autorizate de pani la 12 tone inclusiv 35

9 Tractoare inmatriculate 22
ll. Vehicule inregistrate

Nivelurile aplicate de Consiliul Local al ora5ului
Cizinegti pe anul 2023

1. Vehicule cu capacitate cilind cd lei/200 cml

1.1.
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindricE
< 4800 cm3 2

L.2.
Vehicule inregistrate cu capacatate cilindrice
> 4.800 cm3 4

2.
Vehicule fer; capacitate cilindrici
evidenliati 59

Alte taxe percepute la inretistrarea mijloacelor de transport pentru care nu existi obligativitatea
inmatricul;rii

3.
Taxa pentru eliberare certificat de
inregistrare 1

4.
Taxa pentru eliberare plScute cu numir de
inregistrare 24
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JUDETUL IALOMITA

coNsruuL LocAL At oRAtutul cAzANEtTl

ANEXA NR.4

la Hot6rarea nr. 34 din 28.04.2022

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor ti a autorizatiilor

CAPITO[UL V Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor 5i a autorizatiilor

TAXA
Nivelurile aplicate de consiliul Local aloratului Cezinetti

Pe anul2023

Art. 474 alin.{1)Taxa pentru eliberarea

certificatului de urbanism in mediul urban
- lei-

Suprofolo penttu core se obline cettilicotulde
urbonism

a) pane la 150 mp inclusiv 5

b)intre 151 9i 250 mP inclusiv 6

c)intre 251 5i 500 mp inclusiv 1

d)intre 501 Si 750 mp inclusiv 9

e)intre 751 ii 1.000 mp inclusiv 74

F) peste 1.000 mp 17 + O,O1 lei /m'1pentru ce dep;sette 1 000 mp

Art.474 alin.(3)Taxa pentru prelungirea

certificatului de urbanism

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau

a autorizaliei initiale

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

de urbanism de c5tre comisia de urbanism 5i

amenajarea teritoriului, de cStre primar
15

Art. 474 alin.(5) Taxa pentru eliberarea autorizaliei

de construire pentru o clSdire rezidentrialS sau

clidire- anexi

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

construcJii

Art. 474 alin.(6)Taxa pentru eliberarea autorizaliei

de construire pentru alte construclii dec6t orice alti
construclie cum sunt clSdirele rezidenliale sau

clidirile- anexS

1% din valoarea autorizati a lucrerilor de construclie,

inclusiv valoarea instalaliilor aferente

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

de construire

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizaliei

iniliale

Art. 474 alin.(9)Taxa pentru eliberarea autorizaliei

de desfiinlare, total; sau pa4iali, a unei constructii

0,1% din valoarea impozabile aferenti p;4ii desfiinlate

Art, 474 alin.(12) Taxa pentru eliberarea

autoriza!iei necesare pentru lucr;rile de organizare

de tantier in vederea realiz;rii unei constructii, care

nu sunt incluse in alti autorizalie de construire

3% din valoarea autorizata a lucririlor de or8anizare de

tantier
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JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL
ORA$ULUI CAZANE$TI

Anexa nr. 8

la Hotlrirea nr.34 din 28.02.2022

pentru care nu se datorea ,ui^porlin:ff:lfil'"T.nru atin.(t) din Legea nr.2z7t20tS

privind Codul fiscal, cu modificlrile Ei completlrile ulterioare

a) cl[dirile aflate in proprietatea publicd sau privatd a statului sau a unitdlilor administrativ-

teritoriale, cu exceplia incdperilor folosite pentru activitdli economice sau agrement, altele decdt

cele desfbqurate in relafie cu persoanejuridice de drept public;

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

ori in folosinfd, dttpd caz, instituliilor publice cu finanfare de la bugetul de stat, utilizate pentru

activitatea proprie a acestora;

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

legii, cu scopul de a intreline, dezvolta Ei ajuta institulii de cultur[ nafionald, precum qi de a susline

acfiuni cu caracter umanitar, social qi cultural;

d) clddirile care, prin destinalie, constituie ldcaquri de cult, aparlindnd cultelor religioase

recunoscute oficial qi asociafiilor religioase, precum qi componentelor locale ale acestora, cu

exceplia incdperilor folosite pentru activitdli economice;

e) clddirile funerare din cimitire qi crematorii;

fl cl[dirite utilizate de unitalile Ei instituliile de invdfdm6nt de stat, confesional sau

particular, autorizate sd funclion eze provizoriu ori acreditate, cu excep{ia incdperilor care sunt

folosite pentru activitdli economice care genere azd alte venituri dec6t cele din taxele de qcolarizare,

servirea meselor pentru preqcolari, elevi sau studenfi qi cazareaacestora, precum gi clddirile utilizate

de cltre creqe, astfel cum sunt definite Ei funclioneazd potrivit Legii nr. 26312007 privind infiinlarea,

organizareaqi funclionarea cre;elor, cu modificlrile gi completdrile ulterioare;

g) cl6dirile unei institufii sau unitdli care funcfioneazd sub coordonarea Ministerului

Educafiei Nalionale sau a Ministerului Tineretului qi Sportului, precum Ei cladirile federafiilor

sportive nalionale, ale Comitetului Olimpic qi Sportiv RomAn, cu exceplia incdperilor care sunt

folosite pentru activitdli economice;

h) cl6dirile unitdlilor sanitare publice, cu exceptia incdperilor folosite pentru activitAf

economice, precum qi pentru clddirile in care funcfioneazd cabinete de medicind de familie, potrivit

legii, cu excep(ia incdperilor folosite pentru altd activitate dec6t cea de medicind de familie;

i) clddirile din parcurile industriale, parcurile Etiinlifice qi tehnologice, precum qi cele

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

j) cl6dirile care sunt afectate activitAlilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,

oceanografice, de imbundtdfiri funciare gi de intervenlii la apdrxeaimpotriva inundafiilor, precum

qi clddirile din porturi Ei cele afectate canalelor navigabile qi staliilor de pompare aferente canalelor,

cu excepfia inciperilor care sunt folosite pentru activitdti economice;

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

;i tuneluri qi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcfii, cu exceplia incdperilor care

sunt folosite pentru alte activitdli economice;

l) cladirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;

m) clddirile Academiei Rom6ne gi ale fundaliilor proprii infiinlate de Academia Romdnf,, in

calitate de fondator unic, cu exceplia incdperilor care sunt folosite pentru activitali economice;





JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL
AL oRA;ULUI cAzAxrpu

Anexa nr.9

la Hotirflrea nr.34 din 28.04.2022

LISTA TERENURI
pentru care nu se datoreazilimpozitttaxl potrivftart.464 alin.(l) din Legea nr.22712015

privind Codul fiscal, cu modificirile qi completirile ulterioare

a) terenurile aflate in proprietatea publici sau privatd a statului ori a unitdlilor administrativ-

teritoriale, cu excepfia suprafefelor folosite pentru activitSli economice sau agrement;

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

ori in folosinld, dupd caz, instituliilor publice cu finanlare 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;i ajuta institulii de culturd nalionald, precum qi de a susfine acfiuni cu caracter

umanitar, social Ei cultural;

d) terenurile aparlin6nd cultelor religioase recunoscute oficial qi asocialiilor religioase, precum

qi componentelor locale ale acestora, cu excepfia suprafefelor care sunt folosite pentru activitafl

economice;

e) terenurile aparlindnd cimitirelor 9i crematoriilor;

fl terenurile utilizate de unitaflle qi instituliile de invd{dmdnt de stat, confesional sau particular,

autorizate sd funclioneze provizoriu ori acreditate, cu excepfia suprafelelor care sunt folosite pentru

activitdli economice care genere azd alte venituri dec6t cele din taxele de ;colarizare, servirea meselor

pentru preqcolari, elevi sau studenfi ;i cazarea acestora, precum qi clddirile utilizate de cdtre creqe,

astfel cum sunt definite qi funcfioneazdpotrivit Legii nr. 26312007, cu modificirile qi completdrile

ulterioare;

g) terenurile unitdlilor sanitare publice, cu excepfia suprafelelor folosite pentru activit[li

economice;

h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigalie, terenurile aferente

infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele gi staliile de pompare aferente acestora,

precum qi terenurile aferente lucrdrilor de imbundtSliri funciare,pebazaavizului privind categoria de

folosin!6 a terenului, emis de oficiile de cadastru qi publicitate imobiliara;

i) terenurile folosite pentru activitalile de apdrare impotriva inundafiilor, gospoddrirea apelor,

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

proteclie definite in lege, precum qi terenurile utilizate pentru exploatdrile din subsol, incadrate astfel

printr-o hotdrdre a consiliului local, in misura in care nu afecteazd folosirea suprafefei solului;

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

dtx eazd ameliorarea ace stora;

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

silviculturd;
1) terenurile ocupate de autostrdzi, drumuri europene, drumuri nalionale, drumuri principale

administrate de Compania Nafionali de Autostrdzi qi Drumuri Nafionale din Rom6nia - S.A., zonele

de siguranl6 a acestora, precum qi terenurile ocupate de piste qi terenurile din jurul pistelor reprezentdnd

zone de siguranld;
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