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A N U N Ț 

 

 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare  se supune consultării 

publice: 

 
1. PROIECT DE  H O T Ă R Â R E   nr.   102 / 08.08.2022 privind stabilirea impozitelor 

şi taxelor locale pentru anul 2023. 

 

 Proiectele de hotărâri pot fi consultate la Biroul Secretar General al oraşului 

Geoagiu,   la sediul Primăriei orașului Geoagiu - la avizier sau pe site-ul propriu al 

orașului Geoagiu, la adresa de internet: www.geoagiu.ro. 

 

 Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la 

aceste proiecte de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Primăriei orașului Geoagiu, 

strada Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara sau prin intermediul poștei 

electronice la adresa : primaria@geoagiu.ro, până la  data  de  12.09.2022.   

 

 

 
 
 

SECRETAR, 

jr. Cimpoeşu Maria 

 
 

http://www.geoagiu.ro/
mailto:primaria@geoagiu.ro


 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 
 

 

1 

 

 

 
PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E   nr.  102 / 2022 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 

 
Consiliul local al orasului Geoagiu, judeţul Hunedoara, 

     Analizând referatul de aprobare al primarului Orasului  Geoagiu  nr. 102 /08.08.2022   din care 

rezultă necesitatea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, actualizate raportat la 

prevederile OG nr. 16/2022;  

Reținând că a fost îndeplinită obligația autorităților administratiei publice de a informa și de a 

supune dezbaterii publice proiectele de acte normative așa cum este reglementată de Legea nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația public, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În baza dispozițiilor OG nr. 16/2022  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale 

 În conformitate cu prevederile  Titlului IX, art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale HGR nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

        Reținând Comunicatul de presă al Institutului Național de Statistică nr. 17/14.01.2022 prin care se 

arată că rata inflației pe anul 2021 este de 5,1 %; 

Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin (2), lit. “b”, alin. (4), lit.”c”, art. 139 alin. (3) lit. “c”  si ale 

art. 196 alin. (1) lit. “a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

   

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

Art. 1. Conform dispozițiilor art. 489 alin. (1) și (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,  se aprobă Criteriile de stabilire a cotei adiţionale de 

majorare a impozitelor și taxelor locale, prevăzută la alin. (1), astfel: 

a) necesitatea pastrarii, in general, a unui nivel al fiscalității locale comparabil cu anii anteriori in 

vederea asigurării caracterului predictibil al impozitelor si taxelor locale, politică publică asumată de 

administrația publică locală in ultimii ani; 

b) necesitatea asigurării sustenabilității strategiei de dezvoltare a orașului Geoagiu; 

c) necesitatea asigurării de servicii publice de calitate pentru locuitorii orașului; 

d) determinarea actualizării masei impozabile astfel incât să se elimine discrepanțele; 

e) alte criterii avand la baza considerente de natura economica, sociala, determinate de necesitățile 

bugetului local (creșterea atractivității zonei turistice, impulsionarea activităților economice, 

exploatarea eficientă a patrimoniului imobiliar construit, valorificarea terenurilor construibile din 

intravilanul localității, îmbunătățirea aspectului urban al localității – infrastructura rutieră, eficiența 

sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, sănătatea publică a cetățenilor, etc.). 

(2) Impozitele şi taxele locale stabilite în conformitate cu prevederile legale, prin prezenta  

hotărâre constituie integral venituri proprii la bugetul local al Oraşului Geoagiu, pentru anul fiscal 

2023. 
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(4) Resursele băneşti constituite din impozitele şi taxele locale se utilizează pentru cheltuielile 

publice a căror finanţare se asigură din bugetul local, în condiţiile Legii finanţelor publice locale şi a 

Legii bugetului de stat. 

Art. 2. Impozitele şi taxele locale stabilite prin prezenta hotărâre sunt datorate de persoanele 

fizice şi juridice, prevăzute în titlul IX din Codul Fiscal, precum şi în normele metodologice de 

aplicare, în calitatea lor de contribuabili, între limitele şi în condiţiile legii. 

Art. 3. Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează: 

    a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; 

    b) impozitul pe teren şi taxa pe teren; 

    c) impozitul pe mijloacele de transport; 

    d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; 

    e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; 

    f) impozitul pe spectacole; 

    g) taxele speciale; 

    h) alte taxe locale. 

a) Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri 

        Art. 4.    (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată pe raza administrativ-teritorială 

a orașului Geoagiu datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezenta 

hotărâre se prevede diferit. 

    (2) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele 

de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care se datorează de concesionari, locatari, titularii 

dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. În cazul 

transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă 

asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public. 

    (3) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri 

prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul local al al oraşului Geoagiu. 

    (4) În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau 

folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu 

numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 

Pentru fracţiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile din luna 

respectivă. 

     (5) În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau 

folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proporţional cu 

numărul de zile sau de ore prevăzute în contract. 

     (6) Pe perioada în care pentru o clădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe 

clădiri. 

     (7) În cazul în care pentru o clădire proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii 

administrativ-teritoriale se datorează impozit pe clădiri, iar în cursul unui an apar situaţii care determină 

datorarea taxei pe clădiri, diferenţa de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa pe clădiri se 

compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor.. 

    (8) În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare 

dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire 

aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, 

fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă. 

    Art. 5.  Scutiri 

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 
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  a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ- 

teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele 

desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public; 

b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori 

în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea 

proprie a acestora; 

c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, 

cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu 

caracter umanitar, social şi cultural; 

d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase 

recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi componentelor locale ale acestora, precum şi casele 

parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; 

e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 

f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, 

autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 

activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor 

pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel 

cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

g )clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, 

ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 

economice; 

h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi 

economice, precum şi pentru clădirile în care funcţionează cabinete de medicină de familie, potrivit 

legii, cu excepţia încăperilor folosite pentru altă activitate decât cea de medicină de familie; 

i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate 

de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, 

oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi 

clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu 

excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

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

tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt 

folosite pentru alte activităţi economice; 

l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 

m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în 

calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea 

legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

o)  clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, 

silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt 

folosite pentru alte activităţi economice; 

p) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute 

la art. 2 lit. c)-f) şi j) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la 

acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor 

drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat; 
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q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome 

"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 

activităţi economice; 

r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război 

şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 

art. 1 şi art. 5 alin. (1)-(8) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 

deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 

din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea 

rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde 

aceştia domiciliază; 

t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap 

grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor 

legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau 

accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate; 

u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 

România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în 

administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor 

care sunt folosite pentru activităţi economice; 

v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi 

administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a 

Registrelor Naţionale Notariale; 

w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie. 

x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul 

dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau 

reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 

activităţi economice. 

y) clădirile caselor de cultură ale sindicatelor, aflate în proprietatea/administrarea organizaţiilor 

sindicale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement.  

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri 

datorate pentru următoarele clădiri: 

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau 

arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. x); 

b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, 

amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate; 

c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi 

întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 

lucrativ; 

e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 

imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de 

interes public; 

f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine 

afectaţiunea de interes public; 
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g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 

privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine 

afectaţiunea de interes public; 

h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, 

realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea 

investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării 

clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia; 

i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 

ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 

j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 a recunostintei 

fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror 

venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din 

indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 

l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de 

ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 

m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru 

creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 

întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de 

către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit 

energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

n) lădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de 

creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

o) clădirile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii 

Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 

27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi 

din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare; 

  p) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative 

agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de 

legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 

r) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 

s) clădirile folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură 

funcţionarea bazelor sportive. 

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

(4) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru clădirile prevăzute la alin. (2) lit. 

s) se aplică pentru toate clădirile de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul 

acestora. 

(5) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate 

pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în 

cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care 

este îndeplinită această condiţie. 
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(6) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t): 

a) scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin. (1) lit. 

r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din clădiri aparţine unor terţi, 

scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi; 

b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deţinută în comun cu soţul sau soţia, pentru 

clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin. (1) lit. s) şi t). În situaţia în care o cotă-

parte din clădirea de domiciliu aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de 

aceşti terţi. 

(7) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică 

începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative. 

 (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, 

stabilită conform alin. (1) lit. t) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care deţin un certificat de 

handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiţia ca 

acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile. 

  

 Art. 6 .  Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 

(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de 0,15 % asupra valorii clădirii.  

(2) Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-

anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de 

piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de 

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 

(3) În situaţia în care valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, din 

studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România sunt mai mici decât 

valorile impozabile determinate conform prevederilor art. 6 din HCL Geoagiu nr. 53/2021, în vigoare la 

data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra 

valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 6 din HCL Geoagiu nr.  53/2021, în vigoare la 

data de 31 decembrie 2022.   

Art. 7.  Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale 

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de 1,5 % asupra valorii clădirii.   

(2) Pentru clădirile utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii. 

(3) Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-

anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de 

piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de 

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 

(4) În cazul în care proprietarul clădirii nu depune raportul de evaluare la organul fiscal 

competent până la primul termen de plată a impozitului, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 

2% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 6 alin. (3), cu condiţia ca 

proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii 

raportului de evaluare. Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul 

privat virtual sau prin poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt înrolaţi în spaţiul privat virtual. 

Termenul până la care trebuie comunicată notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru 

impozitul datorat începând cu anul următor. În cazul în care notificarea nu este comunicată până la 

această dată, impozitul urmează a se calcula prin aplicarea cotei stabilite potrivit alin. (1) asupra valorii 

impozabile determinate conform prevederilor art. 6 alin. (3). 

Art. 8.  Calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind spaţii cu destinaţie rezidenţială şi spaţii cu 

destinaţie nerezidenţială 
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(1) Pentru clădirile care au în componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială, cât şi spaţii cu 

destinaţie nerezidenţială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu o 

pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare, 

asupra valorii întregii clădirii. 

(2) În cazul acestor clădiri, contribuabilii au obligaţia de a declara la organul fiscal local, în 

vederea stabilirii destinaţiei finale a clădirii, suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, însoţită de 

documentele doveditoare, cu excepţia celor aflaţi în evidenţa fiscală a unităţii administrativ-teritoriale. 

Declararea la organul fiscal local se face în termen de 30 de zile de la data oricăror modificări privind 

suprafeţele nerezidenţiale. 

(3) În situaţia în care contribuabilii nu declară la organul fiscal local suprafaţa folosită în scop 

nerezidenţial potrivit alin. (2), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare 

clădirilor nerezidenţiale asupra valorii întregii clădiri aflate în evidenţele organului fiscal local. 

Art. 9.  Reguli privind calculul impozitului/taxei pe clădiri 

(1) Pentru determinarea valorii clădirii şi a terenului acoperit de aceasta pentru anul de referinţă 

se vor utiliza valorile cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile 

imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, aferente 

anului anterior celui de referinţă. 

(2) În cazul în care în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile 

imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, valoarea 

este exprimată în euro/mp, valoarea clădirii se calculează prin înmulţirea suprafeţei construite 

desfăşurate exprimate în metri pătraţi, cu valoarea pe metru pătrat cuprinsă în aceste studii. 

În cazul în care valorile sunt exprimate în euro, se va utiliza cursul de schimb al monedei euro la 

data de 31 decembrie a anului anterior celui de referinţă. 

(3) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor 

secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau 

la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite. 

(4) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, 

atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii 

cu un coeficient de transformare de 1,4. 

(5) În situaţia în care Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile 

imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România nu conţin 

informaţii despre clădirile sau terenurile acoperite de aceste clădiri de pe raza unei unităţi administrativ-

teritoriale, se vor aplica următoarele reguli: 

a) în cazul unei clădiri rezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 

0,1% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 6 din HCL Geoagiu nr. 53/2021, 

în vigoare la data de 31 decembrie 2022.  

b) în cazul unei clădiri nerezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1 % 

asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal, la data de 31 decembrie 2022. 

 (6) Organele fiscale locale vor efectua reîncadrarea clădirilor care cuprind atât suprafeţe 

rezidenţiale, cât şi suprafeţe nerezidenţiale, în categoria clădirilor rezidenţiale sau nerezidenţiale, în 

baza informaţiilor pe care le deţin şi a situaţiei existente la 31 decembrie a anului anterior celui de 

referinţă. 

(7) Organele fiscale locale întocmesc şi transmit contribuabililor comunicări referitoare la 

valoarea clădirilor şi a terenurilor acoperite de acestea, precum şi impozitul aferent acestora, calculate 

în baza valorilor cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile 

imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 

(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%, cu condiţia ca proprietarul 

clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de 
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evaluare. Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul privat virtual 

sau prin poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt înrolaţi în spaţiul privat virtual. Termenul până la 

care trebuie comunicată notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând 

cu anul următor. În cazul în care notificarea nu este comunicată până la această dată, impozitul urmează 

a se calcula prin aplicarea cotei stabilite potrivit alin. (1) sau (2), după caz, asupra valorii impozabile a 

clădirii. 

(9)  În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă va fi datorată de proprietarul clădirii, cu condiţia ca acesta 

să fi fost notificat de către organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile alin. (8). 

Art. 10      Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor 

    (1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate 

clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

    (2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia 

să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în 

termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie 

a anului următor. 

    (3) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează: 

    a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de 

construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data 

terminării efective a lucrărilor; 

    b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din 

aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege; 

    c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în 

autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile 

legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are 

elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se 

întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul 

lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri. 

    (4) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor 

administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate 

aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire. 

    (5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, 

impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 

decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 

    (6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri 

existente cu destinaţie nerezidenţială, care determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile a 

clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la 

organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de 

la data modificării respective, şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu 

data de 1 ianuarie a anului următor.  

   (7) În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de 

impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 

30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 

ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de 

desfiinţare. 

   (8) În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi 

situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea 

sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de 
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cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, 

precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 

ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru şi 

publicitate imobiliară, ca anexă la declaraţia fiscală. 

    (9) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 

acestuia se aplică următoarele reguli: 

    a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui 

în care a fost încheiat contractul; 

    b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu 

data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor 

documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului 

de leasing; 

    c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a 

cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de 

leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care 

atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o 

copie a acestor documente. 

(10) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul 

dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la 

organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului. 

 (11) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana 

de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia 

să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 

vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte. 

 (12) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de un an, titularul 

dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la 

organul fiscal local în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului şi datorează taxa 

pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

 (13) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care 

datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază 

teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a 

înregistrat situaţia respectivă. 

(14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la 

oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. 

(15) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care 

beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.     

Art. 11.   Plata impozitului/taxei 

    (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie, inclusiv. 

    (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, datorat pentru întregul an de către 

contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.                                  

    (3) Impozitul pe clădiri  de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

    (4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi 

unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 
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    (5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la o 

perioadă mai mare de un an, taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie, inclusiv. 

    (6) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la 

perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii 

următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul 

dreptului de administrare sau de folosinţă. 

   (7)   În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept 

public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe 

clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, 

până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.. 

 

    b)    Impozitul pe teren şi taxa pe teren 

 

    Art. 12    (1) Orice persoană care are în proprietate teren situat pe raza admnistrativ-teritorială a 

orasului Geoagiu datorează pentru acesta un impozit anual către bugetul local al oraşului, exceptând 

cazurile în care în prezenta hotărâre se prevede altfel. 

    (2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele 

de drept public, se stabileşte taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai 

dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. În cazul 

transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă 

asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public. 

    (3) Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de 

concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă. 

    (4) Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren. 

    (5) În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar 

datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili 

părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din 

impozitul pentru terenul respectiv. 

    Art. 13     Scutiri 

    (1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: 

    a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-

teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement; 

    b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în 

folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea 

proprie a acestora; 

    c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, 

dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, 

social şi cultural; 

    d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi 

componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi 

economice; 

    e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor; 

    f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, 

autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru 

activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor 

pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel 

cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
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    g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice; 

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

infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, 

precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de 

folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară; 

    i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, 

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

protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel 

printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului; 

    j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează 

ameliorarea acestora; 

    k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau 

silvicultură; 

    l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale 

administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de 

siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând 

zone de siguranţă; 

    m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice; 

    n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de 

incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

    o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea 

legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

    p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate 

de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

    q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt 

folosite pentru activităţi economice; 

    r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a 

văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

    s) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute 

la art. 1 şi art. 5 alin. (1)-(8) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute 

la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, 

indiferent unde aceştia domiciliază; 

    t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 

handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a 

reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu 

handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate; 

    u) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute 

la art. 2 lit. c)-f) şi j) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la 

acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor 

drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat; 

    v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi 

administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a 

Registrelor Naţionale Notariale; 

    w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează 

procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de 

ani; 

    x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 



 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 
 

 

12 

 

    y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 

România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în 

administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor 

care sunt folosite pentru activităţi economice; 

     z)  suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de 

arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de 

proprietate sau de administrare, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 

    (2) Aplicarea scutirilor: 

În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t): 

a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. 

r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din teren aparţine unor terţi, 

scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi; 

b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea persoanelor 

prevăzute la alin. (1) lit. s) şi t), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din 

terenul respectiv aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi. 

        Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând 

cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative. Scutirea de la 

plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t) în cazul persoanelor cu handicap 

temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului 

certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în 

termen de 45 de zile. 

    (3) Consiliul local poate hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate 

pentru: 

a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de 

interes public; 

b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care 

proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes 

public; 

d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale 

şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 

lucrativ; 

f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 

lucrativ; 

g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani inclusiv, începând 

cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul. 

h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

i) terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente 

istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 5 

alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul 

minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 
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k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de 

ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 

l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional 

folosite pentru păşunat; 

m) terenurile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii 

Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 

27/1996, republicată, cu modificările ulterioare; 

n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare; 

o) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care 

proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie; 

p) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate; 

q) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate; 

r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării 

cercetărilor. 

s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeţele neconstruite ale terenurilor 

cu regim de monument istoric, în funcţie de suprafaţa afectată şi de perioada punerii monumentelor 

istorice la dispoziţia publicului pentru vizitare, precum şi instituţiilor specializate pentru cercetare. 

 (3 Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative,  

prin hotărâre a consiliului local adoptată distinct pentru fiecare solicitare. 

(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate 

pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în 

cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care 

este îndeplinită această condiţie.   

 

    Art. 14.     Calculul impozitului/taxei pe teren 

    (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care 

este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul 

local prin HCL Geoagiu nr. 4/25.01.2013. 

    (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă 

terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, 

exprimată în hectare, din care se scad suprafeţele de teren acoperite de clădiri, cu suma corespunzătoare 

prevăzută în următorul tabel: 

 

Zona în cadrul localității Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi    

- lei/ha -                          

III 

( Geoagiu) 

V 

(Geoagiu Băi, Bacaia, Bozes, 

Renghet, Cigmău, Homorod, 

Văleni, Mermemzeu, Gelmar, 

Aurel Vlaicu) 

A 8312 904 

B 5648 679 

C 2684 451 

D 1563 225 

 

    (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 

folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
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suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest 

rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5). 

 

    (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul 

următor, exprimate în lei pe hectar: 

Nr. 

Crt. 

Categoria de folosinţă Zona 

Lei/ha 

A B C D 

1. Teren arabil 35 28 25 19 

2. Păşune 28 25 19 17 

3. Fâneaţă 28 25 19 17 

4. Vie 59 44 35 25 

5. Livadă 68 59 44 35 

6. Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 35 28 25 19 

7. Teren cu apă 19 17 9 X 

8. Drumuri şi căi ferate X X X X 

9. Teren neproductiv X X X X 

 

    (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut 

în următorul tabel: 

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

III 3,00 

V 1,00 

 

    (6) Ca excepţie de la prevederile alin. (2)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru 

terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de 

terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă 

îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

    a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 

    b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din 

desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 

    (7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 

suprafeţei terenului, din care se scad suprafeţele de teren acoperite de clădiri, exprimată în hectare, cu 

suma corespunzătoare categoriei de folosinţă prevăzută în tabelul următor şi cu coeficientul de corecţie 

corespunzător zonei şi rangului localităţii: 

 

Nr.crt Categoria de folosinţă Impozit (lei) 

1. Teren cu construcţii 39 

2 Arabil         63 

3. Păşune  35 

4. Fâneaţă 35 

5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.5.1 71 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X 

6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.6.1 72 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod X 

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestiera,cu excepţia celui 21 
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prevăzut la nr. crt. 7.1 

7.1. Păduri în vârsta de pana la 20 de ani si pădure cu rol de protecţie  X 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole  
7 

8.1. Teren cu afla amenajări piscicole 
43 

9. Drumuri si cai ferate    
X 

10. Teren neproductiv                                          
X 

(8)  În cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi asociaţiilor 

religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite 

pentru activităţi economice, valoarea impozabilă se stabileşte prin asimilare cu terenurile neproductive. 

(9)Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (7), coeficientul de corecţie corespunzător zonei şi rangului 

localităţii este prevăzut în tabelul următor: 

Zona în cadrul 

localităţii 

Rangul localităţii 

 III V 

A 2,30 1,05 

B 2,20 1,00 

C 2,10 0,95 

D 2,00 0,90 

(10) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de 

proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de 

documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa 

acestuia, a unui membru major al gospodăriei.  

    Art.15     Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren 

    (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul 

la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

    (2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o 

nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află 

terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 

1 ianuarie a anului următor. 

    (3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, 

impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 

decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 

    (4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau 

în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se 

calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

    (5) În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să 

depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se 

află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren 

conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

    (6) În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate 

şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele 

care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de 

cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul 

se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se 
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înregistrează lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, ca anexă la declaraţia 

fiscală. 

(7) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 

acestuia se aplică următoarele reguli: 

a)impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 

care a fost încheiat contractul; 

b)în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, 

impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 

terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a 

altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii 

contractului de leasing; 

c)atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a 

cărui rază de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de 

leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care 

atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o 

copie a acestor documente. 

(8) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul 

dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la 

organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului. 

 (9) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana 

de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia 

să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 

vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte. 

 (10)  În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de un an, titularul 

dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la 

organul fiscal local în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului şi datorează taxa 

pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

 (11)  În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care 

datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază 

teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat 

situaţia respectivă. 

(12)   Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor terenuri la 

oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. 

(13)    Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază 

de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren   

  Art.16     Plata impozitului şi a taxei pe teren 

(1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie inclusiv. 

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe teren, datorat/e pentru întregul an de către 

contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10% . 

(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi 

juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza 

aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren 

cumulat. 
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(5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la o 

perioadă mai mare de un an, taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie, inclusiv. 

(6) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la 

perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii 

următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul 

dreptului de administrare sau de folosinţă.» 

 (7) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept 

public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe 

teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, 

până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. 

 

c)   Impozitul pe mijloacele de transport 

 

    Art. 17.    (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie 

înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia 

cazurilor în care în prezenta hotarare se prevede altfel. 

    (2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este 

înmatriculat sau înregistrat în România. 

    (3) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale 

unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. 

    (4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga 

durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. 

    Art.18   Scutiri 

(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 

a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de 

război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la 

alegerea contribuabilului; 

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe 

perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi 

persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 

contribuabilului; 

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 

5 alin. (1)-(8) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un 

singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului 

mijlocului de transport prin moştenire către copiii acestora; 

d) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 

e) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public 

de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă 

tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public; 

f) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 

g) mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral, astfel cum sunt omologate 

în acest sens de Registrul Auto Român, folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral. 

h) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 

i) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 



 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 
 

 

18 

 

j) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de 

a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter 

umanitar, social şi cultural; 

k) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii 

sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, 

activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, 

persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

l) autovehiculele acţionate electric; 

m) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu 

al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 

n)  mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 

 

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport 

pentru: 

a) mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. În cazul scutirii sau reducerii 

impozitului pe mijloacele de transport acordate persoanelor juridice se vor avea în vedere prevederile 

legale în vigoare privind acordarea ajutorului de stat; 

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. 

(1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un 

singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului. 

 (3)  Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv 

în domeniul agricol, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului 

următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

(4)  Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în 

localităţile precizate în: 

a)  Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea 

dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, cu modificările ulterioare; 

b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi 

acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei 

"Delta Dunării", cu modificările ulterioare. 

(5)  Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la 

alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menţionate la aceste litere, deţinute în comun 

cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de 

transport aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi. 

 (6)   Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. (1) lit. b), se 

aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative. 

 (7)  Prin excepţie de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport 

stabilită conform alin. (1) lit. b) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care deţin un certificat de 

handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiţia ca 

acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile.     

 

Art. 19     Calculul impozitului 

    (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, 

conform celor prevăzute în prezentul articol. 

    (2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se 

calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau 

fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
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Nr. 

crt. 
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

Lei/200 cm3 sau 

fracţiune din aceasta 

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 9 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 

1.600 cm3 10 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 24 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 92 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 183 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 369 

7 Autobuze, autocare, microbuze 31 

8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de 

până la 12 tone, inclusiv 38 

9 Tractoare înmatriculate 24 

II. Vehicule înregistrate 

1 Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 7 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 10 

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 276 lei/an 

 

    (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 60% . 

    (4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 

motocicletele respective. 

    (5) În cazul autovehiculelor de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 

tone și unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă 

cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone impozitul pe mijlocul de transport se 

indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii 

octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în 

Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 

Cursul de schimb a monedei euro și nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 

1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se 

comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației.  

    (6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de 

autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma 

corespunzătoare din tabelul următor: 

 

Masa totală maximă autorizată 
Impozit 

- lei - 

a) Până la 1 tonă, inclusiv 10 

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 43 

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 66 

d) Peste 5 tone 82 
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    (7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma 

corespunzătoare din tabelul următor: 

  

Mijlocul de transport pe apă 
Impozit 

- lei/an - 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 28 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 72 

3. Bărci cu motor 267 

4. Nave de sport şi agrement 1270 

5. Scutere de apă 267 

6. Remorchere şi împingătoare: X 

a) până la 500 CP, inclusiv 710 

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1153 

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1775 

d) peste 4000 CP 2841 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 231 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 231 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, 

inclusiv 354 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 621 

 

    (8) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui 

mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de 

achiziţie sau un alt document similar. 

    Art. 20    Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport 

 (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care 

deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la 

data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

(2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o 

declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau 

punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe 

mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării 

mijlocului de transport. 

 (3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul 

acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 

competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data 

eliberării cărţii de identitate a vehiculului (CIV) de către Registrul Auto Român şi datorează impozit pe 

mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării 

acestuia în România. 

 (4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună 

o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau 

punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(5) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, 

inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii 
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declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi 

are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi 

datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor. 

(6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 

întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: 

a)impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia 

încetează contractul de leasing financiar; 

b)locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de 

competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal 

de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia 

locatarului, însoţită de o copie a acestor documente; 

c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii 

declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-

verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în 

posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente. 

(7) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază 

de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport. 

(8) Operatorii economici, comercianţi auto sau societăţi de leasing, care înregistrează ca stoc de 

marfă mijloace de transport, cumpărate de la persoane fizice din România şi înmatriculate pe numele 

acestora, au obligaţia să radieze din evidenţa Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor (DRPCIV) mijloacele de transport de pe numele foştilor proprietari. 

 (9) Actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport se poate încheia şi în formă 

electronică şi semna cu semnătură electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind 

semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, între persoane care au domiciliul fiscal în 

România şi se comunică electronic organului fiscal local de la domiciliul persoanei care înstrăinează, 

organului fiscal local de la domiciliul persoanei care dobândeşte şi organului competent privind 

radierea/înregistrarea/înmatricularea mijlocului de transport, în scopul 

radierii/înregistrării/înmatriculării, de către persoana care înstrăinează, de către persoana care 

dobândeşte sau de către persoana împuternicită, după caz. 

(10)  Organul fiscal local de la domiciliul persoanei care înstrăinează mijlocul de transport 

transmite electronic persoanei care înstrăinează şi persoanei care dobândeşte sau, după caz, persoanei 

împuternicite, respectiv organului fiscal local de la domiciliul dobânditorului, exemplarul actului de 

înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în formă electronică, completat şi semnat cu 

semnătură electronică, conform prevederilor legale în vigoare. 

În situaţia în care organul fiscal local nu deţine semnătură electronică în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, documentul completat se 

transmite sub formă scanată, în fişier format pdf, cu menţiunea letrică «Conform cu originalul». 

(11) Organul fiscal local de la domiciliul persoanei care dobândeşte mijlocul de transport 

completează exemplarul actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în formă 

electronică, conform prevederilor în vigoare, pe care îl transmite electronic persoanelor prevăzute la 

alin. (9), semnat cu semnătura electronică. 

În situaţia în care organul fiscal local nu deţine semnătură electronică în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, documentul completat se 

transmite sub formă scanată, în fişier format pdf, cu menţiunea letrică «Conform cu originalul». 

(12) Persoana care dobândeşte/înstrăinează mijlocul de transport sau persoana împuternicită, după 

caz, transmite electronic un exemplar completat conform alin. (10) şi (11) organului competent privind 

înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport. Orice alte documente necesare şi 
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obligatorii, cu excepţia actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport întocmit în formă 

electronică şi semnat cu semnătură electronică, se pot depune pe suport hârtie sau electronic conform 

procedurilor stabilite de organul competent. 

(13)  Actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport întocmit, în format electronic, 

potrivit alin. (9) se utilizează de către: 

a) persoana care înstrăinează; 

b) persoana care dobândeşte; 

c) organele fiscale locale competente; 

d) organul competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport. 

(14) Orice alte acte, cu excepţia actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport 

întocmit în formă electronică şi semnat cu semnătură electronică, solicitate de organele fiscale locale 

pentru scoaterea din evidenţa fiscală a bunului, respectiv înregistrarea fiscală a acestuia, se pot depune 

şi electronic la acestea, sub formă scanată, în fişier format pdf, cu menţiunea letrică «Conform cu 

originalul» însuşită de către vânzător sau de cumpărător şi semnate cu semnătură electronică de către 

contribuabilul care declară. 

(15) Actul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, întocmit în forma prevăzută la alin. 

(9), încheiat între persoane cu domiciliul fiscal în România şi persoane care nu au domiciliul fiscal în 

România, se comunică electronic de către persoana care l-a înstrăinat către autorităţile implicate în 

procedura de scoatere din evidenţa fiscală a bunului. Prevederile alin. (10) şi (11) se aplică în mod 

corespunzător. 

(16) În cazul unei hotărâri judecătoreşti care consfinţeşte faptul că o persoană a pierdut dreptul de 

proprietate asupra mijlocului de transport, aceasta se poate depune la organul fiscal local în formă 

electronică sub formă scanată, în fişier format pdf, cu menţiunea letrică «Conform cu originalul» şi 

semnată electronic în conformitate cu alin. (9) de către contribuabil.  

   Art. 21    Plata impozitului 

    (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie inclusiv. 

    (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an 

de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de 

10%    

    (3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, 

persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care 

impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se 

referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 

Art. 22  Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe 

teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 5, art. 13 și art. 18 se aplică, începând cu 

data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 

31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale 

autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv. 

 

    d)    Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

 

    Art. 23.   Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie menţionată în 

prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară. 

     Art. 24. Taxa pentru eliberarea certificatului fiscal fiscal 

Taxa pentru eliberarea certificatului fiscal se stabilește în cuantum de 6 lei pentru persoane fizice și 

11,0 lei pentru persoane juridice.   
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     Art. 25.     Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a 

altor avize şi autorizaţii 

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită 

conform tabelului următor: 

 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - 

a) până la 150 m2, inclusiv 8 

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 9 

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 11 

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 17 

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 19 

f) peste 1.000 m2 19 + 0,01 lei/m2, pentru 

fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m2 

  

    (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa 

stabilită conform alin. (1). 

    (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

    (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea 

teritoriului sau de către primar se stabileşte  în sumă de  14,00 lei . 

    (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-

anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

    (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la 

alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea 

instalaţiilor aferente. 

    (7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de 

construcţie se aplică următoarele reguli: 

    a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care 

solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia; 

    b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică 

decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 6; 

    c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la 

data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o 

declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale; 

    d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea 

lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are 

obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 

    e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de 

taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie 

rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 

    (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea autorizaţiei iniţiale. 
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    (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală 

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

desfiinţate. 

    (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi 

prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările 

topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de 

prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi 

efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare 0,10 lei. 

    (11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au 

obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă 

de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să 

reflecte suprafaţa efectiv afectată. 

    (12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea 

realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din 

valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 

    (13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 

campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 

    (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, 

corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 11 lei, pentru 

fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 

    (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele 

publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se 

stabileşte la 23 lei, pentru fiecare racord. 

    (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte la 11 lei. 

  

   Art. 26.  Scutiri 

    (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele: 

    a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război 

sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

    b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 al 

Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor 

fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

    c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-anexă; 

    d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau 

reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului; 

    e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, 

judeţean sau local; 

    f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o 

instituţie publică; 

    g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform 

legii; 

    h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o 

instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 

sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 

    i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie 

înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de 

cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
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    j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie 

care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură 

găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie 

socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane 

aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

    k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale. 

    (2) Consiliul local poate hotărî, prin hotarâre adoptata distinct in solutionarea fiecărei solicitari, să 

acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru: 

    a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a 

monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, 

integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie; 

    b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor 

istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii 

imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în 

documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii; 

    c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea 

riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se 

desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării 

operaţiunilor respective. 

 

    e)    Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

 

    Art. 27.    Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

    (1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui 

contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în 

prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare 

în masă scrise şi audiovizuale. 

    (2) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul 

prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din 

economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte 

tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet. 

    (3) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi 

publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana 

prestează serviciile de reclamă şi publicitate. 

    (4) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la 

valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 

    (5) Cota taxei se stabileşte în procent de 2%. 

    (6) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi 

obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. 

    (7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) se declară şi se plăteşte de 

către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii 

următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.. 

  Art. 28.    Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

    (1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi 

publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 25, datorează plata taxei anuale prevăzute în 

prezentul articol către bugetul local al oraşului Geoagiu. 
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    (2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea 

numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau 

publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel: 

    a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de  

43 lei; 

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

publicitate, suma este de  31 lei . 

    (3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de 

luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi 

publicitate. 

    (4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la 

datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, 

datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei 

inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

    (5) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să 

depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în 

termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj. 

   Art. 29   Scutiri 

    (1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor 

activităţi economice. 

    (2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamă 

şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte 

persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 25  fiind plătită de această ultimă persoană. 

    (3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau 

alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor. 

    (4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a 

instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de 

utilitate publică şi educaţionale. 

    (5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat 

pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate. 

 

f)    Impozitul pe spectacole 

     Art. 30.    (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă 

activitate distractivă pe raza administrativ-teritorială a orașului Geoagiu are obligaţia de a plăti la 

bugetul local impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole. 

    Art. 31.    Calculul impozitului 

    (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din 

vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, astfel: 

    a) 1 %, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert 

filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ 

sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională; 

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

    (2) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de 

organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea 

vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor. 

    (3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au 

obligaţia de: 
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    a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul; 

    b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în 

orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente; 

    c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc 

tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente; 

    d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 

    e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, 

documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole; 

    f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul 

biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul 

Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contrasemnate de 

Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului. 

    Art. 32.  Scutiri 

    Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole. 

    Art. 33.  Plata impozitului 

    (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în 

care a avut loc spectacolul. 

    (2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la 

compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru 

fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în 

comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

    (3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, 

depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului. 

g)  Alte dispoziţii 

 Art. 34.  (1)  Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local va majora 

impozitul pe teren cu 500%, începând cu al treilea an. 

          (2)  Prin teren agricol nelucrat se intelege terenul, intravilan sau extravilan,  avand categoria de 

folosință arabil, pașune și fânaț asupra căruia nu s-a intervenit cu lucrări tehnologice pentru înființarea 

unor culturi agricole, respectiv, pentru întreținerea în bune condiții agricole și de mediu.   

            (3) Hotărârile consiliului local privind majorarea impozitului pe teren cu 500%  au caracter 

individual 

Art. 35.    (1) Consiliul local va majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu   500% pentru 

clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. 

    (2) Regulament privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile şi terenurile 

neîngrijite de pe raza Orasului Geoagiu este prevăzut în Anexa 5, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

  (3) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local 

conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale. 

    (4) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (3) au caracter individual. 

     Art. 36. Aplicarea prevederilor art. 34 și art. 35 se va face cu respectarea procedurii prevăzute la 

punctele 167 și 168 din Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, aprobate prin HGR nr. 

1/2016.   

     Art. 37. Impozitul pe clădirile şi pe terenurile rezidenţiale pentru persoanele fizice care domiciliază 

şi locuiesc efectiv pe raza administrativ teritorială a orasului Geoagiu, se reduc cu 50%, în conformitate 

cu prevederile O.G. nr. 27/1996. 

      Art. 38. (1) Se aprobă indexarea limitelor amenzilor, reglementate de Codul fiscal, care se fac venit 

la bugetul local, aplicabile în anul 2023, cu rata inflației de 5,1 %. 
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(2) Se aprobă actualizarea cu rata inflației a limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin.  (3) și (4) 

din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

 

      Art. 39 - Se aprobă ”Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pentru clădirile și 

terenul aferent, clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociațiile și fundațiile 

acreditate ca furnizori de servicii sociale”, care constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

      Art. 40 - Se aprobă ”Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pe clădiri și teren 

pentru asociațiile și fundațiile nonprofit, folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ”, care 

constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

      Art. 41 - Se aprobă ”Procedura de scutire a impozitului datorat pentru clădiri şi terenul aferent în 

cazul persoanelor prevăzute în Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 

1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare”, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

      Art.  42  - Se aprobă ”Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădirea folosită 

ca domiciliu şi terenul aferent aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor fizice ale căror 

venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din 

indemnizaţie de şomaj sau ajutor social”, care constituie anexa nr. 4 la prezenta hotărâre. 

      Art. 43 - Zonarea intravilanului și extravilanului Orasului Geoagiu avută în vedere la determinarea 

obligaţiilor fiscale, este stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Geoagiu nr. 4/25.01.2013 

privind delimitarea zonelor si stabilirea numarului acestora, atat in intravilanul, cat si in extravilanul  

satelor aparţinătoare oraşului Geoagiu. 

      Art. 44.  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2023. 

      Art. 45. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

       Art. 46. La data adoptării prezentei hotărâri se revocă prevederile art. 2 – art. 42 din HCL Geoagiu 

nr. 81/29.06.2022. 

      Art. 47.  Prezenta  hotarare se comunica : 

▪ Institutiei Prefectului Jud.Hunedoara; 

▪ Primarului oraşului Geoagiu; 

▪ Serviciilor și compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului orasului 

Geoagiu; 

▪ Se aduce la cunostinta publică prin afisare. 

Geoagiu, 08.08.2022 

 

   INITIATOR,                                                                                             AVIZAT, 

       Primar,                                                                                               Secretar General, 

ec. Cărăguț Vasile                                                                                  Jr. Cimpoeșu Maria 
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Anexa nr. 1 la HCL nr. ____/2022 

 

 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului 

pentru clădirile şi terenul aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale 

de către asociaţiile şi fundaţiile acreditate ca furnizori de servicii sociale 

 

 

 

Art. 1 - Asociaţiile şi fundaţiile care deţin în proprietate clădiri şi teren aferent clădirilor 

utilizate pentru furnizarea de servicii sociale pot beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi 

teren. 

Art. 2 - Serviciile sociale care trebuie desfăşurate de asociaţii şi fundaţii pentru a beneficia de 

scutire sunt: 

a) recuperare şi reabilitare; 

b) suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate; 

c) educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoia fiecărei categorii; 

d) asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente; 

e) asistenţă şi suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane dependente de 

consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii 

monoparentale, persoane afectate de violenţa în familie, victime ale traficului de fiinţe umane, persoane 

infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu venituri mici, imigranţi, persoane fără adăpost, 

bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de 

nevoie socială; 

f) sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională; 

g) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele 

aflate în fazele terminale ale unor boli; 

h) mediere socială; 

i) consiliere în cadru instituţionalizat, în centre de informare şi consiliere; 

j) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor 

individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială. 

Art. 3 - Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite 

următoarele condiţii: 

a) asociaţiile/fundaţiile îşi desfăşoară activitatea în condiţiile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 

domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) clădirea să fie proprietatea asociaţiei sau fundaţiei acreditată ca furnizor de servicii sociale; 

c) asociaţia sau fundaţia să fie acreditată ca furnizor de servicii sociale; 

d) în clădire să se desfăşoare exclusiv serviciile sociale pentru care asociaţia sau fundaţia a fost 

acreditată; 

e) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal. 

Art. 4 - (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul 

fiscal, însoţită de următoarele documente: 

a) actul de înfiinţare al asociaţiei sau fundaţiei; 

b) statutul asociaţiei sau fundaţiei; 

c) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile. 

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 1 a. 
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Art. 5 Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 

celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative. 

Art. 6 (1) Asociaţia sau fundaţia care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are 

obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între 

data depunerii cererii de scutire şi data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de 

scutire. 

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale 

situaţiei existente la data depunerii cererii. 

Art. 7 - (1) –Asociaţia sau fundaţia care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi 

teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificăre 

intervenită faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii. 

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale 

situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor 

celui în care au intervenit modificările. 
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ROMÂNIA Anexa 1a 

JUDEȚUL HUNEDOARA   

ORAȘUL GEOAGIU   

 

 

CĂTRE, 

PRIMĂRIA ORAȘULUI  GEOAGIU 

BIROUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

 

 Subscrisa __________________________________________ cod unic de identificare ____________ 

cu sediul în_______________________ tel._____________ fax__________adresa de 

email___________________ reprezentată prin dl./d-na _______________________în calitate de 

domiciliat (ă) în _____________________________, posesor al B.I./C.I. seria______, 

nr.____________, CNP________________________, prin prezenta solicit scutire de la 

plata*_______________________, pentru imobilul situat în ___________________ 

__________________________ conform Hotărârii Consiliului Local al Orasului Geoagiu 

nr.______/________. 

 

 La prezenta cerere anexez: 

- actul de înfiinţare al asociaţiei sau fundaţiei; 

- statutul asociaţiei/fundaţiei; 

- memoriu de activitate; 

- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile. 

 

Data _____________                                                                                                          Semnătura, 

 

 

 

 

Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren  

 

1. Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de 

scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancţionează cu 

amendă şi duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia. 

2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale 

situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor 

celui în care au intervenit modificările. 
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                                                                                         Anexa nr.  2 

                                                                                          la HCL nr.  _____ /2022 

 

 

 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri 

și teren pentru asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, folosite 

exclusiv pentru activităţile fără scop lucrative 

 

 

 

Art.1 - Asociaţiile şi fundaţiile care au ca activitate acordarea de servicii sociale care asigură 

găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie 

socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane 

aflate în dificultate, pot beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren. 

Art.2 - Scutirea se acordă numai pentru clădirile şi terenul aflate în patrimonial asociaţiei sau 

fundaţiei, folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ. 

Art.3 - Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, trebuie îndeplinite 

următoarele condiţii: 

a) clădirile şi terenul să fie în patrimoniul asociaţiei/fundaţiei; 

b) asociaţia/fundaţia să desfăşoare activităţile menţionate la art. 1; 

c) clădirile şi terenul să fie folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ; 

d) activităţile în cadrul asociaţiei/fundaţiei să aibă caracter continuu, să se desfăşoare pe întreg anul 

fiscal. 

Art. 4 - (1) Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la Biroul Impozite şi Taxe Locale, însoţită 

de: 

a) statutul asociaţiei/ fundaţiei; 

b) memoriu de activitate al asociaţiei/fundaţiei; 

c) declaraţie din care să rezulte că imobilele - clădirile/terenul pentru care se solicită scutirea sunt 

folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ; 

d) alte documente considerate relevante în susţinerea cererii. 

 (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2 a. 

Art.5 - Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 

celui în care se depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative. 

Art.6 - (1) Asociaţia/fundaţia care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are 

obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între 

data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de 

scutire. 

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale 

situaţiei existente la data depunerii cererii. 

Art.7 - (1) Asociaţia/fundaţia care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren 

are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificare 

intervenită faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii. 

(3) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări 

ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului 

următor celui în care au intervenit modificările. 
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   ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA                                                                                         Anexa nr. 2.1 

ORAȘUL  GEOAGIU                                                                                       la HCL nr._____/2022 

 

 

 

CĂTRE, 

PRIMĂRIA ORAȘULUI GEOAGIU 

BIROUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

  Subscrisa __________________________________________ cod unic de identificare 

_____________ cu sediul în_______________________ tel._____________ fax__________adresa de 

email____________________________reprezentată prin dl./d-na ____________________________în 

calitate de ________________, domiciliat (ă) în ___________________, posesor al B.I./C.I. seria 

______, nr.________________, CNP________________________, prin prezenta solicit scutire de la 

plata*___________________________, pentru imobilul situat în __________________________ 

conform Hotărârii Consiliului Local al Orasului Geoagiu nr.______/________. 

 

 La prezenta cerere anexez: 

- statutul asociaţiei/ fundaţiei; 

- memoriu de activitate al asociaţiei/ fundaţiei; 

- declaraţie din care să rezulte că imobilele (clădirile/terenul) pentru care se solicită scutirea sunt 

folosite exclusive pentru activităţi fără scop lucrativ; 

- alte documente considerate relevante în susţinerea cererii. 

 

 Data _____________                                                                                       Semnătura, 

 

 

Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren 

 

 

 

1. Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de 

scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancţionează cu 

amendă şi duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia. 

2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale 

situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor 

celui în care au intervenit modificările. 
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                                                                                             Anexa nr. 3 

la HCL nr.  ____/2022 

 

 

 

Procedura de scutire a impozitului datorat pentru clădiri şi terenul aferent 

în cazul persoanelor prevăzute în Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 

Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la 

Braşov din noiembrie1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Art.1 - (1) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 

1989 – Luptător Rănit, Luptător Reţinut, Luptător cu Rol Determinant şi Luptător Remarcat prin Fapte 

eosebite şi deţin în proprietate clădiri şi teren beneficiază de scutirea la plata a impozitului pentru 

clădiri şi teren. 

(2) Scutirea se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1) pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu şi 

pentru terenul aferent locuinţei de domiciliu. 

(3) Scutirea se aplică pentru bunul propriu şi pentru cota parte din proprietăţile deţinute în comun de 

soţi. 

Art.2 - Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, trebuie îndeplinite 

următoarele condiţii: 

a) clădirea şi terenul să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1. alin. (1); 

b) clădirea să fie utilizată numai ca locuinţă; 

c) clădirea să fie domiciliul persoanelor prevăzute la art. 1. alin. (1); 

Art.3 - (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul 

fiscal, însoţită de următoarele documente: 

 a) act de identitate soţ/soţie; 

 b) certificat de revoluţionar; 

 c) extras de carte funciară, nu maivechi de 30 de zile. 

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 3.1. 

Art.4 - Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 

celui în care persoana depune cererea de reducere însoţită de documentele justificative. 

Art.5 - (1) Persoana care solicită scutirea la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de 

a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data 

depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de 

reducere. 

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale 

situaţiei existente la data depunerii cererii. 

Art.6 - (1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are 

obligaţia ca ulterior acordării facilităţii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări 

intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării reducerii. 

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale 

situaţiei existente la data acordării reducerii. Reducerea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor 

celui în care au intervenit modificările. 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA                                                                                             Anexa nr. 3.1 

ORASUL GEOAGIU                                                                                     la HCL nr.  _____/2022 

 

 

 

CĂTRE, 

PRIMĂRIA ORAȘULUI GEOAGIU 

BIROUL  IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

 

Subsemnatul (a)_______________________________________, domiciliat (ă) 

în______________________________________________________, posesor al B.I./C.I. seria______, 

nr.____________, CNP________________________, (co)proprietar al imobilului situat în 

________________________________şi al mijlocului de transport _____________________, prin 

prezenta solicit reducere de la plata *___________________, conform Hotărârii Consiliului Local al 

Orasului Geoagiu nr.______/________. 

Reducerea o solicit în calitate de _______________________ . 

 

La prezenta cerere anexez: 

- act de identitate soţ/soţie; 

- certificat de revoluţionar; 

- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile; 

- talonul mijlocului de transport; 

- cartea de identitate a mijlocului de transport. 

 

 

Data _____________                                                                                                        Semnătura, 
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                                                                                Anexa nr. 4 

                                                                          la HCL nr. _____/2022 

 

 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădirea folosită ca 

domiciliu şi terenul aferent aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor fizice 

ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în 

exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social 

 

 

 

 

Art.1 - În vederea reducerii impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu de către persoanele 

fizice care datorează acest impozit, precum şi pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu se 

stabilesc următoarele criterii: 

 a) cei a căror venituri constau exclusiv din venit minim garantat, alocaţii complementare şi de sprijin; 

 b) venitul mediu pe membru de familie este sub nivelul salariului minim brut şi nu se încadrează în 

categoria celor de la punctul a). 

Art.2 - Pentru persoanele prevăzute la punctul 1, litera a), impozitul pe locuinţa de domiciliu se 

reduce cu 90 % iar pentru cele prevăzute la punctul 1, litera b), reducerea este de 75%. 

  Art.3 - La stabilirea veniturilor familiei se iau în considerare toate veniturile pe care membrii 

acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii 

civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, 

alocaţii complementare şi monoparentale, alocaţii de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în 

plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în spiritul legii, precum şi ajutorul care se acordă 

soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu. 

Art.4 - Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri sau alte bunuri mobile sau imobile se iau 

în considerare prevederile HG nr. 50 din 19 ianuarie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

Art.5 - Modelul cererii este cel prevăzut în anexa nr. 4.1. 
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 ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA                                                                                    Anexa nr.  4.1 

ORASUL GEOAGIU                                                                                       la HCL nr. _____/2022 

 

 

 

 

CĂTRE, 

PRIMĂRIA ORASULUI GEOAGIU 

BIROUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

 

 

 

Subsemnatul (a)________________________________________________________, 

domiciliat (ă) în _____________________________________________________________, posesor 

al B.I./C.I. seria ______, nr.____________, CNP__________________________, (co)proprietar al 

imobilului situat în _____________________________________________, prin prezenta solicit 

reducerea de la plata ____________________________, conform Hotărârii Consiliului Local al 

Orasului Geoagiu. 

Reducerea o solicit în calitate de _______________________ . 

 

 

La prezenta cerere anexez: 

- act de identitate soţ/soţie, membri majori; 

- adeverinţă venit pentru toţi membrii majori care se gospodăresc împreună (pentru veniturile de natură 

salarială); 

- adeverinţă de venit de la Serviciul Fiscal Municipal Orăştie pentru toţii membrii majori care nu obţin 

venituri de natură salarială; 

- adeverinţă pentru veniturile reprezentând burse şcolare pentru elevi şi studenţi: 

- extras de carte funciară; 

- cartea de identitate a mijlocului de transport 

Data _____________                                                                                              Semnătura, 
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                                                                                      Anexa nr. 5 

                                                                                   la HCL nr. _____/2022 

 

Regulament privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării 

pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza Orasului Geoagiu 

 

CAPITOLUL I 

GENERALITĂȚI 

 

Art.1 

- OBIECTIVUL PRINCIPAL AL PREZENTULUI REGULAMENT îl constituie 

ASIGURAREA PUNERII ÎN VALOARE ȘI ÎN SIGURAȚĂ A FONDULUI CONSTRUIT 

prin atingerea următoarelor ținte: 

• gestionarea eficientă a patrimoniului construit 

• punerea în siguranță a domeniului public 

• creșterea atractivității turistice şi investiționale 

• ridicarea consțiintei civice a cetățenilor care dețin proprietăți 

• ridicarea constiinței civice a cetățenilor care dețin proprietatiîn clădiri clasificate LMI sau în 

zone construite protejate clasificate LMI 

Art.2 

- OBIECTUL REGULAMENTULUI este elaborarea cadrului legal local privind condițiile 

de impunere a supraimpozitării pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza Orasului Geoagiu. 

Art.3 

- CADRUL LEGAL 

- COD CIVIL 

- Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executariiconstructiilorşi unele 

masuri pentru realizarea locuintelor – cu toate modificarileşicompletarile ulterioare 

- Ordinul MLPTL nr.839 din17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executariilucrarilor de 

constructii, republicata, cu modificarileşicompletarile ulterioare 

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în constructii cu completarile si modificarile 

ulterioare 

- Legea nr.422/2001 republicata privind protejarea monumentelor istorice- cu toate 

modificarileşicompletarile ulterioare 

- Legea nr.350/2001actualizata privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

- Legea nr.114/ 1996 republicata a locuintei cu modificarileşicompletarile ulterioare 

-Legea nr.230/2007 privind organizarea şifunctionareaasociatiilor de proprietari cu 

modificarileşicompletarile ulterioare 

- Legea nr. 227/2015 privind NOUL Cod fiscal 

- O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Art.4 

DEFINIȚII - Termenii utilizați în cuprinsul prezentului regulament au următorul 

înteles: 

- ÎNTREȚINERE CURENTĂ – set de lucrări în vederea păstrării în bune condiții, pentru a 

face să dureze aspectul şi stabilitatea unei construcții, fără afectarea integrității acesteia 

- MONUMENT - construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile, 

componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă 

din acestea, precum şi lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu 
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terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din 

punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau 

tehnic; 

- NOTA TEHNICĂ DE CONSTATARE – document întocmit de reprezentanții Serviciului 

Arhitect Sef, care constăîn evaluarea vizuală a stării tehnice a elementelor clădirii, vizibilă 

dinspre domeniul public, prin care se stabilește încadrarea clădirii în una dintre cele 4 categorii : 

foarte bună, bună, satisfacătoareși nesatisfăcătoare. 

- PROPRIETARI- persoane fizice şi juridice de drept public sau privat care deţin în 

posesie clădiri; 

- REPARAȚII CAPITALE – înlocuirea sau refacerea parțială sau completă a unor 

elemente principale ale construcției 

- REPARAȚII CURENTE – ansamblu de operații efectuate asupra unei construcții în 

vederea menținerii sau readucerii în stare de normală de funcționare, fără afectarea stabilității şi 

integrității acesteia. 

- REABILITARE-orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea 

performanțelor de sigurantțăși exploatare a construcțiilor existente inclusiv a instalațiilor 

aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerințelor 

esențiale de calitate prevăzute de lege 

- TRONSON DE CLĂDIRE – parte dintr-o clădire, separată prin rost, având aceleași 

caracteristici constructive; 

- TEREN NEÎNGRIJIT – teren necosit de mai mult de 30 zile și având depozitate materiale 

de orice fel. 

 

CAPITOLUL II 

DOMENIU TERITORIAL DE APLICABILITATE 

 

Art.5 - Prezentul regulament se aplică tuturor clădirilor neîngrijite din Orasul Geoagiu și 

terenurilor libere de construcţii cuprinse în perimetrul intravilan stabilit prin PUG. 

 

CAPITOLUL III  

PREVEDERI SPECIFICE 

 

Art.6 - Proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, sunt obligați, conform 

reglementarilor legale în vigoare, să asigure starea tehnică corespunzătoare a acestora, prin 

efectuarea lucrărilor de consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere. 

Art.7 - Starea tehnică corespunzătoare/necorespunzătoare este stabilită de către 

reprezentanții Orasului Geoagiu, în urma întocmirii “Notei tehnice de constatare” - model 

prezentat în Anexa nr.5.1. 

Art. 8 - Se stabilește următoarea clasificare a clădirilor care intră sub incidența acestui 

regulament, în raport cu starea tehnică a clădirii, atestată pe baza Notei tehnice de constatare: 

a. clădiri cu stare tehnică a clădirii bună sau foarte bună (stare corespunzătoare) 

b. clădiri cu stare tehnică a clădirii satisfăcătoare (stare corespunzătoare) 

c. clădiri cu stare tehnică a clădirii nesatisfăcătoare (stare necorespunzătoare) 

d. terenuri neîngrijite (stare necorespunzătoare) 
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CAPITOLUL IV 

PROCEDURA DE LUCRU PENTRU IDENTIFICAREA CLĂDIRILOR NEÎNGRIJITE 

 

Art.9 - Identificarea clădirilor neîngrijite cu stare tehnică nesatisfăcătoare se va face în 

urma verificărilor şi constatărilor pe teren prin completarea Notei tehnice de constatare a stării 

clădirilor. 

Art.10 - Nota tehnică de constatare a stării clădirilor se întocmeşte de către reprezentanţii 

Serviciului Arhitect-șef – Compartiment Urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului 

propriu al Primarului Orasului Geoagiu în urma sesizărilor transmise de cetăţeni, de instituţii 

abilitate (Direcţia Judeţeană de Cultură, Inspectoratul Teritorial în Construcţii, etc.) sau la 

autosesizare, în prímele luni ale anului în curs. 

Art.11 - După întocmire, Nota tehnică de constatare a clădirilor neîngrijite se transmite 

împreună cu Regulamentul privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe 

clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza Orasului Geoagiu persoanei în cauză. 

 

CAPITOLUL V 

PROCEDURA DE LUCRU PENTRU IDENTIFICAREA TERENURILOR 

NEÎNGRIJITE 

 

Art.12 - Identificarea terenurilor neîngrijite cu stare tehnică nesatisfacatoare se va face în 

urma verificărilor şi constatărilor pe teren prin completarea Notei tehnice de constatare a stării 

terenurilor. 

Art.13 - Nota tehnică de constatare a stării tehnice nesatisfacatoare a terenurilor se 

întocmeşte de către reprezentanţii Serviciului RAGC sau la autosesizare, în prímele șese luni ale 

anului în curs. 

Art.14 - După întocmire, Nota tehnică de constatare a terenurilor neîngrijite se transmit 

împreună cu Regulamentul privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe 

clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza Orasului Geoagiu persoanei în cauză. 

 

CAPITOLUL VI  

STABILIREA IMPOZITULUI  MAJORAT 

 

Art.15 - În baza prevederilor Codului Fiscal şi a Hotărârii Consiliului Local pentru 

stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul următor, în cazul clădirilor şi terenurilor stabilite ca 

având stare necorespunzătoare se poate aplica majorarea impozitului. 

Art.16 - Măsura impozitului majorat se aprobă de către Consiliul Local al Orasului 

Geoagiu, individual pentru fiecare clădire în parte şi se aplică tuturor proprietarilor din imobil 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost adoptată hotărârea. 

Art.17 - Hotărârea Consiliului Local privind aplicarea cuantumului de majorare a 

impozitului pe clădirea sau terenul neîngrijit se va transmite persoanei în cauză împreună cu suma 

datorată sub formă de impozit. 

 

CAPITOLUL VII 

REVIZUIREA IMPOZITULUI MAJORAT 

 

Art.18 - Proprietarii clădirilor/terenurilor neîngrijite au obligaţia notificării către Primărie 

a oricăror măsuri de remediere luate; în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii 

fiscali următori la nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local. 
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Art.19 - În situaţia în care proprietarii clădirilor/terenurilor neîngrijite comunică luarea 

măsurilor de remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a 

acesteia prin întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili 

păstrarea/sistarea măsurii impozitului majorat. 

 

ANEXE : 

• Anexa nr. 5.1 Nota de constatare a starii tehnice a cladirii 

• Anexa nr. 5.2 Nota de constatare a starii tehnice a terenului intravilan 
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NOTA TEHNICA DE CONSTATARE A STĂRII TEHNICE 

A IMOBILELOR DIN MUNICIPIUL ORASTIE 

Adresă:   

Data:   

1. Acoperiş 

 ANEXA nr. 5.1 

la HCL nr. ______/2022  

 

 

 

 

CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE ÎN ORAȘUL GEOAGIU  

PENTRU EVALUAREA STĂRII TEHNICE 

 

 

 

Învelitoare Punctaj 

□ nu există (nu este cazul) 

□ fără degradări  0 

□ degradări minore Învelitoarea lipsește și/sau este degradată 

partial (maxim 10% din suprafața totală). 

Suficientă reaşezarea materialului învelitorii 

şi remedieri locale. 

2 

□ degradări medii Învelitoarea lipseşteşi/sau este degradată în 

proporţie mare (10-30% din suprafaţa totală), 

coamele sunt neetanşe, Necesită înlocuire şi 

fixare. 

6 

□ degradări majore Învelitoarea lipseşteşi/sau este degradată 

peste 30% din suprafaţa totală, coamele sunt 

neetanşe, Curburi, rupturi majore. Necesită 

înlocuirea totală. 

10 

*Indiferent de materialul din care este alcătuită ţiglă, tablă, şindrilă etc. 

 

Cornişă - Streaşină– Atic Punctaj 

□ fără degradări  0 

□ degradări minore Elementele de închidere sunt desprinse şi 

degradate punctual. Nu sunt urme de 

umiditate. Suficientă reparaţia punctuală. 

1 
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2. Faţade 

□ degradări medii Elementele de închidere sunt desprinse şi 

degradate parţial (10-30% din lungime). 

3 

 Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită 

înlocuire şi refacere parţială. 

 

□ degradări majore Elementele de închidere sunt desprinse şi 

degradate peste 30% din lungime. Umiditate 

vizibilă, Necesită înlocuirea totală, Risc 

pentru trecători. 

5 

* Indiferent dacă este streaşină orizontală, înclinată sau înfundată. 

 

Jgheaburi, burlane şi elemente de tinichigerie Punctaj 

□ nu există (nu este cazul) 

□ fără degradări  0 

□ degradări minore Sunt necesare reparaţii punctuale şi/sau 

curăţirea jgheaburilor. 

1 

□ degradări medii Jgheaburi şi burlane deteriorate parţial 

(neetanşeşi deformate) şi/sau înfundate (de 

exemplu, cu elemente vegetale). Necesită 

înlocuirea parţială. 

3 

□ degradări majore Jgheaburi şi burlane deteriorate în totalitate 

sau lipsă (chiar şiparţial). Lipsa tubului de 

racord la reţeaua de canalizare. Necesită 

înlocuirea totală. 

5 

*Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decoraţia specifică (dacă există) 

etc 

 

Tencuială Punctaj 

□ fără degradări  0 

□ degradări minore Degradări punctuale şi incidentale ale 

tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remedierea 

punctuală. 

2 

□ degradări medii Degradări locale ale tencuielii (10-30% din 

suprafaţafaţadelor). Igrasie uşoară. Suprafeţele 

se retencuiescşirezugrăvesc. 

6 

□ degradări majore Porţiuni de tencuială ce cad, se desprind şi/sau 

sunt puternic umede, tencuială degradată peste 

30% din suprafaţă. Suprafeţele se refac total. 

10 
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*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul şi alte elemente componente ale faţadelor, dacă 

acestea există. 

Zugrăveală Punctaj 

□ fără degradări  0 

□ degradări minore Zugrăveală exfoliată incidental. Posibilă 

remedierea punctuală. 

1 

□ degradări medii Zugrăveală exfoliată partial (10-30% din 

suprataţafaţadelor) sau avand un aspect 

murdar, prafuit. Suprateţele se rezugrăvesc. 

3 

□ degradări majore Zugrăveală exfoliată şi/sau decolorată peste 

30% din suprafaţă. Zugraveala in cromatica 

neadecvata, neconforma cu paletarul stabilit 

in studiul de fatade din Centrul Istoric 

elaborat de PMO.Suprafeţele se refac şi se 

rezugrăvesc în totalitate. 

5 

* Se vor lua în considerare şi ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale faţadelor spre 

stradă, dacă acestea există. 

 

Tâmplărie Punctaj 

□ fără degradări  0 

□ degradări minore Vopsire defectuoasă (scorojită), uşoară uzură 

a materialului. Nu lipsesc elemente de 

tâmplărie. Tâmplăria se revopseşteşi se 

remediază punctual. 

1 

□ degradări medii Materiale componente deteriorate, deformate, 

nefolosibile şi/sau defecte (cel puţin un 

element). Nu lipsesc elemente. Reparaţiişi 

înlocuire. 

3 

□ degradări majore Materiale componente puternic deteriorate şi 

deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel 

puţin un element). Materiale componente 

necorespunzatoare, inlocuite abuziv si care nu 

respecta reglementarile PUG avizat ( de ex. 

PVC in loc de lemn) sau cu nerespectarea 

designului original . Necesită înlocuire 

completă. 

5 

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane şijaluze, dacă este cazul), uşi (împreună 

cu vitrine), porţi de acces. 

Elemente decorative ale fatadei Punctaj 
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□ nu există (nu este cazul) 

□ fără degradări  0 

□ degradări minore Elemente decorative incomplete şi/sau 

afectate în timp de factori atmosferici şi 

biologici şi/sau neconforme cu caracterul 

zonei. 

2 

□ degradări medii Elemente decorative care lipsesc de pe 

faţade, inclusiv cele îndepărtate in mod 

abuziv. 

6 

□ degradări majore Elemente decorative desprinse, care prezintă 

risc de cădere. Elemente de tinichigerie care 

lipsesc. Risc major pentru trecători. 

10 

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, fier, tablă, polistiren etc. 

 
 

Şarpantă Punctaj 

□ nu există (nu este cazul) 

□ fără degradări  0 

□ degradări medii Coşuri de fum cu cărămizi desprinse, care 

prezintă risc de cădere. Coşuri de fum care 

prezintă elemente de decoraţielipsă.Deformari 

sau rupturi punctuale ale coamelor, 

cosoroabelor sau capriorilor. 

8 

□ degradări majore Elemente din lemn rupte şi/sau lipsă, 

deformări majore ale structurii şarpantei. 

Coşuri de fum şi/sau lucarne lipsă parţial sau 

total. 

15 

*Se vor lua în considerare şi coşurile de fum, lucarnele etc. componente ale şarpantei. 

 

Pereți Punctaj 

□ fără degradări  0 

□ degradări medii Elemente lipsă pe suprafeţe mai mari (colţuri 

de clădire, soclu). Se vor face completări cu 

elemente în baza unui proiect tehnic 

autorizat. 

16 

3. Deficienţe structurale vizibile din exterior 
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4. Împrejmuire 

Observaţii imobil / Masuri stabilite 

Definiţia generală a categoriilor de degradări 

□ degradări majore Crăpături de dimensiuni mari, structură 

slăbită şi/sau deformată, elemente 

componente ale structurii verticale lipsă 

parţial sau total. Clădire ruină. 

30 

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie 

din piatră, lemn, beton etc. 

 

□ nu există (nu este cazul) 

□ fără degradări  0 

□ degradări minore Zugrăveală şi/sau vopsitoria împrejmuirii sunt 

exfoliate incidental. Posibilă remedierea 

punctulă. 

1 

□ degradări medii Elemente decorative componente lipsă, iar 

zugrăveala şi/sau vopsitoria împrejmuirii sunt 

exfoliate în proporţie de peste 10% din 

suprafaţă. 

3 

□ degradări majore Împrejmuirea prezintă deformări, degradări, 

înclinări structurale vizibile. Împrejmuirea 

lipseşteparţial. 

5 

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea şi de elemente sale decorative. 

 
 

□ degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltraţii de apă, igrasie, 

trecerea timpului etc. 

□ degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreţinerea 

unei clădiri 

□ degradări intenţionate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislaţiei în 

vigoare, a R.L.U. etc. 

* În evaluarea imobilelor se vor identifica şi cauzele probabile ale degradărilor (una sau mai 

multe variante). 

 

 
 

Cauzele degradărilor 
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Calculul punctajului în urma evaluării si stabilirea starii tehnice a cladirii 

 

 
 

 

Punctajul total. 

După completarea fişei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din 

coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). 

Punctajul de referinţă. 

În cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării (de exemplu, 

construcţiile cu acoperiş tip terasă nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al învelitorii şi a 

şarpantei sau construcţiile care nu sunt împrejmuite nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al 

împrejmuirii), punctajul maxim al respectivelor categorii neevaluate se va scădea din punctajul 

maxim de 100 puncte al fişei de evaluare. Rezultatul obţinut astfel reprezintă punctajul de 

referinţă. 

Punctajul procentual. 

Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma 

împărţirii punctajului total la punctajul de referinţă (punctajul total / punctajul de referinţă x 100). 

Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. 

Stabilirea starii tehnice a cladirii 

Degradări minore. 

Există degradări la care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparaţiile la diferite 

elemente sau locuri. Degradările sunt în cea mai mare parte doar de suprafaţă. În spatele 

degradărilor minore nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul 

arhitectural al clădirii se păstrează. 

Degradări medii. 

Degradările trebuiesc îndepărtate cât mai curând, Volumul degradărilor cuprinde până la 50% 

din suprafaţă sau corp de construcţie. În spatele degradărilor medii nu se ascund degradări 

majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii este afectat parţial. 

Degradări majore. 

Aceste degradări sunt grave şitrebuiesc remediat imediat, pentru a se evita degradarea 

continuă. Volumul degradărilor cuprinde mai mult de 50%, respectiv aproape întregul corp de 

construcţie, presupune fisuri mari care influenţează structura imobilului. Corpurile de 

construcţietrebuiesc reabilitate sau refăcute. Caracterul arhitectural al clădirii este în 

pericol de a se pierde şi/sau este distrus în mod intenţionat. 
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PUNCTAJ 

TOTAL 

PUNCTAJ 

REFERINŢĂ 

PUNCTAJ 

PROCENTUAL 

STAREA TEHNICA 

In functie de rezultatul punctajului procentual, se stabilesc urmatoarele limite:  

Stare tehnica foarte buna : 0 % 

Stare tehnica buna : 0,1 % ÷ 6,0 % 

Stare tehnica satisfacatoare : 6,1 % ÷ 25,0 % 

Stare tehnica nesatisfacatoare : > 25,1 % 
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 ANEXA nr.  5.2 

 la HCL nr. _____/2022  

        

 

CRITERII DE ÎNCADRARE A TERENURILOR SITUATE ÎN INTRAVILAN ÎN 

CATEGORIA TERENURILOR NEÎNGRIJITE 

 

Evaluarea aspectului general al terenului: 

Adresă   Data  

  

 
 

□Întreținut 0 

□Neîntreținut 50 

 

□Fără deșeuri 0 

□Cu deșeuri 50 

Calculul punctajului în urma evaluării 

Punctajul total. 

corespunzătoare. 

Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta, 

Punctajul de referință este de 100 de puncte. 

Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma 

împărțirii punctajului total la punctajul de referință (PT/PR x 100). PP se calculează pentru fiecare 

imobil evaluat în parte. 

Categoria de impozitare a terenului 

□Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual mai mic de 45 % 

 

 

 

 

 

 

PUNCTAJ TOTAL PUNCTAJ 

REFERINȚĂ 

PUNCTAJ 

PROCENTUAL 

CATEGORIA DE 

IMPOZITARE 

1. Întreținere 
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JUDEŢUL HUNEDOARA 

     ORAŞUL GEOAGIU 

            PRIMAR 

Nr. 102/08.08.2022  

 

REFERAT DE APROBARE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 

 

  

 La data de 15.07.2022 a fost publicată în Mnitorul oficial nr. 716/2022 OG nr. 16 / 2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte 

măsuri financiar-fiscale, prin care se aduc modificări impozitului pe clădiri, astfel încât se impune 

adoptarea unei noi hotărâri privind impozitele si taxele locale pe anul 2023. 

 La nivelul oraşului Geoagiu s-a optat întotdeauna pentru cel mai scăzut nivel al taxelor locale, 

datorită condiţiilor locale caracterizate prin lipsa veniturilor, sau venituri foarte mici, persoane vârstnice şi 

numeroase persoane cu dizabilităţi, întrucât autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la 

propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale, se propune o 

majorare egală cu rata inflației.   

             Primarii, primarul general şi preşedinţii consiliilor judeţene asigură publicarea corespunzătoare a 

oricărei hotărâri în materie de impozite şi taxe locale adoptate de autorităţile deliberative respective. 

            Autoritatile administratiei publice locale si organele speciale ale acestora, dupa caz, sunt 

responsabile pentru stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor 

si penalizarilor aferente. 

            Prin Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal s-au stabilit nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 

2016.  

 Impozitele şi taxele locale, majorările de întârziere, precum şi amenzile aferente acestora 

constituie integral venituri la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale și reprezintă principala 

sursă de venituri din care se asigură cheltuielile de funcționare a autorității publice locale și cheltuielile 

pentru întreținerea domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale și pentru asigurarea 

serviciilor publice pentru cetățeni. 

Referitor la incidența în cauză a art. 491 alin. 1, respectiv indexarea sumelor aferente oricărui 

impozit sau taxă stabilită pe baza unei anumite sume în lei, în funcție de rata inflației pentru anul fiscal 

anterior, este de precizat faptul că, întrucât rata inflației pentru anul 2021 are o valoare pozitivă, respectiv 

5,1 % conform comunicatului Institutului Național de Statistică, în cazul oricărui impozit sau taxă locală 

care constă într-o anume sumă în lei sau care este stabilită în baza unei anumite sume în lei, sumele 

respective vor fi indexate cu un procent de 5,1 %, la care se aplică o cota aditionala de 5%, motivat de 

situația socio-economică actuală, respectiv, criza economică și criza energetică. Orasul Geoagiu are în 

implementare peste 10 proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru care trebuie să asigure cofinanațarea și 

plata cheltuielilor neeligibile, cheltuieli care s-au majorat exponential în contextul economic actual.  

Pe cale de consecință în parametri fiscali actuali, se propune indexarea taxelor și impozitelor locale 

la nivelul anului 2023 cu indicele de inflație aferent anului 2021, respectiv cu 5.1 %, la care se aplică o 

cota aditionala de 5%,  în condițiile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

In baza articol 491 alin (1) indice 1 sumele prevăzute în tabelul din sfera articolului 470 alin (5) si 

alin (6) impozitul mijloacelor de transport în cazul mijloacelor de transport marfă cu masa totală 

autorizată egală sau mai mare cu 12 t și pentru mijloacele de transport în cazul unei combinații de 

autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier de transport marfă cu masa totală maximă autorizată 
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egală sau mai mare de 12 t, indexarea va avea în vedere rata de schimb a monedei euro în viguare a 

primei zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an. 

 

 Faţă de considerentele prezentate am iniţiat un proiect de hotărâre pe care vi-l supun spre 

dezbatere şi aprobare. 

 

 

Primar, 

Ec. Cărăguț Vasile 
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PRIMARIA ORASULUI GEOAGIU 

Biroul Impozite și Taxe locale  

      Nr. 49/ 04.05.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale 

pentru anul 2023 

 

La data de 15.07.2022 a fost publicată în Mnitorul oficial nr. 716/2022 OG nr. 16 / 2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte 

măsuri financiar-fiscale, prin care se aduc modificări impozitului pe clădiri, astfel încât se impune 

adoptarea unei noi hotărâri privind impozitele si taxele locale pe anul 2023. 

 La nivelul oraşului Geoagiu s-a optat întotdeauna pentru cel mai scăzut nivel al taxelor locale, 

datorită condiţiilor locale caracterizate prin lipsa veniturilor, sau venituri foarte mici, persoane vârstnice şi 

numeroase persoane cu dizabilităţi, întrucât autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la 

propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale, se propune o 

majorare egală cu rata inflației.   

             Primarii, primarul general şi preşedinţii consiliilor judeţene asigură publicarea corespunzătoare a 

oricărei hotărâri în materie de impozite şi taxe locale adoptate de autorităţile deliberative respective. 

            Autoritatile administratiei publice locale si organele speciale ale acestora, dupa caz, sunt 

responsabile pentru stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor 

si penalizarilor aferente. 

            Prin Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal s-au stabilit nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 

2016.  

 Impozitele şi taxele locale, majorările de întârziere, precum şi amenzile aferente acestora 

constituie integral venituri la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale și reprezintă principala 

sursă de venituri din care se asigură cheltuielile de funcționare a autorității publice locale și cheltuielile 

pentru întreținerea domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale și pentru asigurarea 

serviciilor publice pentru cetățeni. 

Referitor la incidența în cauză a art. 491 alin. 1, respectiv indexarea sumelor aferente oricărui 

impozit sau taxă stabilită pe baza unei anumite sume în lei, în funcție de rata inflației pentru anul fiscal 

anterior, este de precizat faptul că, întrucât rata inflației pentru anul 2021 are o valoare pozitivă, respectiv 

5,1 % conform comunicatului Institutului Național de Statistică, în cazul oricărui impozit sau taxă locală 

care constă într-o anume sumă în lei sau care este stabilită în baza unei anumite sume în lei, sumele 

respective vor fi indexate cu un procent de 5,1 %, la care se aplică o cota aditionala de 5%, motivat de 

situația socio-economică actuală, respectiv, criza economică și criza energetică. Orasul Geoagiu are în 

implementare peste 10 proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru care trebuie să asigure cofinanațarea și 

plata cheltuielilor neeligibile, cheltuieli care s-au majorat exponential în contextul economic actual.  

Pe cale de consecință în parametri fiscali actuali, se propune indexarea taxelor și impozitelor locale 

la nivelul anului 2023 cu indicele de inflație aferent anului 2021, respectiv cu 5.1 %, la care se aplică o 

cota aditionala de 5%,  în condițiile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

In baza articol 491 alin (1) indice 1 sumele prevăzute în tabelul din sfera articolului 470 alin (5) si 

alin (6) impozitul mijloacelor de transport în cazul mijloacelor de transport marfă cu masa totală 

autorizată egală sau mai mare cu 12 t și pentru mijloacele de transport în cazul unei combinații de 

autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier de transport marfă cu masa totală maximă autorizată 
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egală sau mai mare de 12 t, indexarea va avea în vedere rata de schimb a monedei euro în viguare a 

primei zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, la data de  04.05.2022 prezentul proiect privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și 

a taxelor speciale pentru anul 2023 a fost pus în dezbatere publică. Facem precizarea că nu au fost primite 

propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect din partea cetățenilor și a 

societății civile. 

 Proiectul de hotarare se intemeiaza pe dispoziţiile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  pe  prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

Competenţa de adoptare a acestei hotarari revine consiliului local conform  art. . 129, alin (2), lit. 

“b”, alin. (4), lit.”c”  şi ale art. 139, alin. (3), lit. “c” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

     Pentru aceasta propun dezbaterea si aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata. 

  

 

 

 

Biroul Impozite și Taxe locale 

Igna Ioan 

 


