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ANEXA NR. 1 la PHCL 2021 

T A B L O U L 

CUPRINZÂND VALORILE  IMPOZABILE, IMPOZITELE, TAXELE ȘI TARIFELOR LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,  
PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE DE COMUNA BUDILA ÎN ANUL FISCAL 2022 

 
CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 

 
 

CAPITOLUL  I - Consideratii generale (art. 453 din legea 227/2015) 

a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă;  

b) clădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau 

mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar 

elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite;  

c) clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele 

asemenea;  

d) clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;  

e) clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială;  

f) clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, 

care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;  

g) nomenclatură stradală - lista care conţine denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a 

imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum şi titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe 

fiecare localitate rurală şi urbană şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea adresei domiciliului/reşedinţei persoanei 

fizice, a sediului persoanei juridice, precum şi a fiecărui imobil, teren şi/sau clădire; 

h) rangul unei localităţi - rangul atribuit unei localităţi conform legii; i) zone din cadrul localităţii - zone stabilite de consiliul local, în funcţie de 

poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, 

conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau 

altor evidenţe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului. 
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CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI (art. 455-462 din legea 227/2015) 

1. Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care codul 

fiscal si hotararea de stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel. 

2. Incepand cu anul 2016 impozitul/taxa pe clădiri se calculeaza diferit in functie de scopul in care e utilizata acea clădire, fiind definite trei categorii, 

astfel: 

 clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile 

necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii; 

 clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială; 

 clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial; 

3. 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 reprezintă sarcina fiscală a 

concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 

IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE 

 

Valorile impozabile în cazul clădirilor REZIDENȚIALE deținute de PERSOANE FIZICE (Art. 457 alin. (1)) 

 Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor rezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,130 % asupra valorii impozabile a clădirii. 

 Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri 

pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor: 
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Tipul clădirii 

 

Nivelurile practicate 

în anul 2021 

Valoarea impozabilă  - lei/m² - 

Nivelurile  

în anul 2022 

Valoarea impozabilă  - lei/m² - 

Procent 
modificare 

2021/2022 

Tarife 
indexate 
cu rata 
inflației 

Cu instalatii de apa, 
canalizare, electrice 
si incalzire (conditii 

cumulative) 

fara instalatii de 
apa, canalizare, 

electrice si 
incalzire 

Cu instalatii de apa, 
canalizare, electrice 
si incalzire (conditii 

cumulative) 

fara instalatii de 
apa, canalizare, 

electrice si 
incalzire 

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

1.086 652 1114 669 + 2,6 % 

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

326 217 335 223 + 2,6 % 

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

217 190 223 195 + 2,6 % 

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

136 81 140 83 + 2,6 % 

E.În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă, încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau 
la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar aplica clădirii 

F.În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă, încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau 
la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute 
la lit A-D 

50% din suma care s-ar aplica clădirii 
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 În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai 
sus valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 
 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. 

 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. 

 Asupra valorilor stabilite prin tabelul de mai sus intervine aplicarea anumitor coeficienţi şi procente în vederea stabilirii valorii impozabile a 

clădirilor 

1. Coeficienţii de corecţie în cazul impozitului pe clădiri în funcţie de zona în care este situată clădirea sunt următorii: 

Zona A Zona B Zona C Zona D 

1,1 1,05 1 0,95 

2. În cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientii din tabelul de mai sus se reduc cu 

0,10 

3. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează 

- cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă 

- cu 30%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 si 100 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

- cu 10%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 si 50 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că 

acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care 

cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi 

stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru 

menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, 

creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, 

la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 
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Valorile impozabile în cazul clădirilor REZIDENȚIALE deținute de PERSOANE JURIDICE (Art. 460) 

1. Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor rezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,130 %asupra valorii impozabile a clădirii. 

2. Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care 

se datorează impozitul/taxa şi poate fi: 

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor 

aflate în vigoare la data evaluării; 

c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior; 

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal 

anterior; 

e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit 

de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată 

concesionarului,  locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz 

2. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Prevederea nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin 

persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului. 

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

pe clădiri este 5%. 
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IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI IN CAZUL CLĂDIRILOR NEREZIDENȚIALE 

 
Valorile  impozabile în cazul clădirilor NEREZIDENȚIALE deținute de PERSOANE FIZICE (Art. 458) 

 
1. Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor nerezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,350 % asupra valorii impozabile a clădirii. 
2. Prin excepție, impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota prevăzută la art. 458 alin. (1), se stabilește la 0,350% din 

valoare impozabilă a clădirii dacă: 
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, este mai mică decât valoarea de 

impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015,  
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, este mai mică decât valoarea de 

impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015, 
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, 

este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015. 
3. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin 

aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
4. În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii 

impozabile stabilite pentru cladirile rezidentiale. 
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Valorile  impozabile în cazul clădirilor NEREZIDENȚIALE deținute de PERSOANE JURIDICE (Art. 460) 

1. Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor nerezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,350 % asupra valorii impozabile a clădirii. 

2. Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează 

impozitul/taxa şi poate fi: 

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare la data evaluării; 

c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior; 

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 

e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 

autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, 

locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.   

3. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 

standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Prevederea nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost 

pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului. 

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

este 5%. 

5. Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează 

impozitul/taxa şi poate fi: 

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare la data evaluării; 

c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior; 

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 

e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 

autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, 

locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.   
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6. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 

standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Prevederea nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost 

pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului. 

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

este 5%. 
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IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL CLĂDIRILOR MIXTE 

 

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie MIXTĂ aflate în proprietatea PERSOANELOR FIZICE(Art. 459.) 

1. În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa 

folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial 

2. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform 

regulilor stabilite pentru clădirile rezidențiale. 

3. Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli: 

- în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform 

regulilor stabilite pentru clădirile rezidențiale. 

- în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt 

înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform regulilor stabilite pentru clădirile 

nerezidențiale. 
 

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie MIXTĂ aflate în proprietatea PERSOANELOR JURIDICE(Art. 460) 

1. În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa 

folosită în scop rezidenţial conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor rezidențiale detinute de persoanele juridice, cu impozitul 

calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor nerezidențiale - pers juridice. 
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IMPOZITUL PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE DETINUTE DE PERSOANELE FIZICE, ALTELE DECAT CELE DE DOMICILIU 

 

In cazul persoanelor fizice care detin in proprietate in COMUNA BUDILA una sau mai multe clădiri rezidentiale in afara celei de domiciliu impozitul pe cladiri se 

va calcula dupa cum urmeaza (pe baza declaratiilor depuse de contribuabilii persoane fizice sau a informatiilor din evidenta fiscală): 

a) prin aplicarea cotei de 0,130 % pentru clădirea de domiciliu situata în Comuna Budila. 

b) prin aplicarea cotei de 0,130% pentru prima cladire rezidențială dobăndită, situată in Comuna Budila, in cazul in care domiciliul său nu corespunde 

cu adresa niciuneia dintre aceste cladiri (prima cladire dobandita este asimilata cladirii de la adresa de domiciliu) 

Nu intra sub incidenta prezentei prevederi cladirile rezidentiale ale persoanelor fizice dobandite prin succesiune legala si cladirile nerezidentiale ale acestora. 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN (art. 463-467 din legea 227/2015) 

 

1. Orice persoană care are în proprietate un teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazul în care codul fiscal si hotararea 

de stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel. 

2. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, 

după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, în 

condiţii similare impozitului pe teren. 

3. Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă. Pe perioada în 

care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren. 

4. 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 

5. 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. 

6. In cazul condominiilor, stabilirea suprafetei de teren ocupate de cladiri (apartamente), aferent fiecărui apartament, se calculeaza pe baza datelor din Acordul 

de asociere/statutul deținut de fiecare Asociatie de proprietari, raportat la suprafata terenului si suprafata utila a apartamentelor. 
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IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN 

Impozitul pe terenul cu constructii şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii  
 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, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

 

Z
o

n
a 

 

NIVELURILE PRACTICATE 

ÎN ANUL 2021 
Niveluri conform Cod Fiscal 

NIVELURILE  

ÎN ANUL 2022 

Persoane juridice Persoane fizice Persoane juridice/fizice Persoane juridice 
Persoane 

fizice 

A 978 978 711 - 1788 1.003 1.003 

Nr. 

Crt. 

 

Zona 

 
 

Nivelurile practicate în anul 2021 
- lei/ha- 

Nivelurile în anul 2022 
-lei/ha- 

 Zona Zona  

A B C D A  B C D 

1 Teren arabil 33 x x X 40 x x X 

2 Păşune 25 x x X 32 x x X 

3 Fâneaţă 25 x x X 32 x x X 

4 Vie 55 x x X 60 x x X 

5 Livadă 63 x x X 71 x x X 

6 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră 

33 x x X 41 x x x 
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7 Teren cu ape 19 x x x 21 x x X 

8 Drumuri şi căi ferate x x x x x x x X 

9 Neproductiv x x x x x x x x 
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IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 
prevăzută in următorul tabel: 

Nr. 

Crt 

 

 Zona 

 

 

Categoria de folosinţă 

Nivelurile practicate în anul 2021 

- lei/ha- 
Nivelurile în anul 2022- lei/ha- 

Zona Zona 

D 
Tarife indexate cu 
rata inflației 

 
D 

Tarife indexate cu rata inflației 
rata inflației 

 
1 Teren cu construcţii 34 35 46 47 

2 Arabil 57 59 63 65 

3 Păşune 31 32 44 45 

4 Fâneaţă 31 32 44 45 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. Crt.5.1 63 66 68 70 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. Crt.6.1 63 66 68 70 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia 
celui prevăzut la nr. Crt.7.1 

17 18 25 26 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de 
protecţie 

0 0 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 7 7 10 10 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 38 40 58 60 

9 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 
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10 Teren neproductiv 0 0 0 0 

Notă: Nivelurile din tabel s-au obţinut fără aplicarea la nivelul maxim stabilit prin legea 227/2015 a coeficientelor de corectie corespunzatoare zonei D, 0,95%, 
prevazute la art. 457 alin. (6) din L 227/2015. 

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. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice. 
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CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT (art. 468-472 din legea 227/2015) 

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 codul fiscal 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 administrativteritoriale 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. 

5. În cazul mijloacelor de transport hibride, propunem reducerea impozitului cu 50%.  

6. În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 

7. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. 

8. 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 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:                                          
I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm³sau fracţiune din aceasta) 

Tipuri de mijloace de transport 

NIVELURILE PRACTICATE 

ÎN ANUL 2021 

NIVELURILE 
ÎN ANUL 2022 TARIFE INDEXATE CU 

RATA INFLAȚIEI 

Lei/200 cm³ sau fracţiune 
din aceasta 

Lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv 

8 9 

2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de 
peste 1.600 cm3 

9 10 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, 
inclusiv 

20 21 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, 
inclusiv 

78 80 
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5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, 
inclusiv 

157 161 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 315 323 

7. Autobuze, autocare, microbuze 26 27 

8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 
tone inclusiv * 

32 33 

9. Tractoare înmatriculate 20 21 

Nivelurile din tabelul anterior s-au obţinut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin legea 227/2015. 

* se includ şi autovehiculele de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcţie atât transportului de persoane cât şi de bunuri, automobile mixte, 
autospecializate II. Vehicule inregistrate 

Tipuri de mijloace de transport Valori practicate în 
anul 2021 

Valori propuse prin 
Legea 227/2015 

Valori e în anul 
2022, indexate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică                                                                                                                   lei/200 cm³ 

        1.1  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm³ 4 2 – 4 4 

         1.2  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm³ 6 4 – 6 6 

2.  Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 163 lei/an 50 – 150 lei/an 167 lei/an 

III. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport 

este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: * 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul, în lei, în anul 2021 Valoarea minima a taxei (in euro/ an) 
pentru anul 2022 ** 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 

motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 

motoare 

Vehicule cu 2 axe 

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 0 153 
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2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 153 426 

3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 426 599 

4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1.257 599 1.356 

5. Masa de cel puţin 18 tone 555 1.257 599 1.356 

Vehicule cu 3 axe 

1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 153 267 

2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 267 549 

3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 549 712 

4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1.019 712 1.098 

5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1.019 1.583 1.098 1.707 

6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1.019 1.583 1.098 1.707 

7. Masa de cel puţin 26 tone 1.019 1.583 1.098 1.707 

Vehicule cu 4 axe 

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 712 722 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1.046 722 1.128 

3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.046 1.661 1.128 1.791 

4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.661 2.464 1.791 2.657 

5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.661 2.464 1.791 2.657 

6. Masa de cel puţin 32 tone 1.661 2.464 1.791 2.657 

 
*   Nivelul acestor impozite nu se poate modifica prin hotărâre de consiliu local, ci doar prin ordonanţă/hotărâre de guvern. 
** Niveluri stabilite prin art.491, Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 
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Suspensiile recunoscute ca fiind echivalente in conformitate cu definitia din Anexa II la directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire pentru 
anumite vehicule ce circula in Comunitate a dimensiunilor maxime admise in traficul national si international si a greutatilor maxime admise in traficul 
international (JO 235, 17.9.1996, p. 59) 
 

IV.  În cazul 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 mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: * 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul, în lei, în anul 2021 Valoarea minima a taxei (in euro/ an) 
pentru anul 2022 ** 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de 

suspensie 
pentru axele 

motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de 

suspensie 
pentru axele 

motoare 

Vehicule cu 2+1 axe 

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 

2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 

3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64 0 0 

4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 69 158 

5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 158 371 

6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 371 480 

7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 480 866 

8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1.408 866 1.519 

Vehicule cu 2+2 axe 

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 148 346 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 346 569 
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3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 569 836 

4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 836 1.009 

5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1.537 1.009 1.658 

6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.537 2.133 1.658 2.301 

7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.133 3.239 2.301 3.493 

8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.133 3.239 2.301 3.493 

Vehicule cu 2+3 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.698 2.363 1.831 2.548 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.363 3.211 2.548 3.464 

Vehicule cu 3+2 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.500 2.083 1.618 2.246 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.083 2.881 2.246 3.107 

3. Masa de cel putin 40 tone , dar mai mica de 44 tone 2.881 4.262 3.107 4.597 

Vehicule cu 3+3 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1.032 920 1.113 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.032 1.542 1.113 1.662 

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.542 2.454 1.662 2.647 

*   Nivelul acestor impozite nu se poate modifica prin hotărâre de consiliu local, ci doar prin ordonanţă/hotărâre de guvern. 

** Niveluri stabilite prin art.491, Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 
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Suspensiile recunoscute ca fiind echivalente in conformitate cu definitia din Anexa II la directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire pentru 
anumite vehiculele ce circula in Comunitate a dimensiunilor maxime admise in traficul national si international si a greutatilor maxime admise in traficul 
international (JO 235, 17.9.1996, p. 59) 

ANEXA II: VALORILE MAXIME IN EURO ALE TAXELOR DE UTILIZARE , INLUSIV COSTURILE ADMINISTRATIVE , MENTIONATE LA ARTICOLUL 7, 
ALINEATUL 7 

ANUAL 
 

Maximum trei axe Minimum patru axe 

NON-EURO 
 

7.297 12.229 

EURO I 
 

6.342 10.587 

EURO II 
 

5.521 9.207 

EURO III 4.799 
 

7.999 

 
EURO IV si vehicule mai putin poluante 

4.363 7.277 

 

 

V.  În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzutăla pct IV, taxa 
asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Masa totală maximă autorizată 
NIVELURILE PRACTICATE 

ÎN ANUL 2021 

NIVELURILE   

ÎN ANUL 2022, indexate 

1. Până la 1 tonă, inclusiv 9 10 

2. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37 38 

3. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 56 58 

4. Peste 5 tone 70 72 

Nivelurile din tabelul anterior s-au obţinut prin aplicarea prevederilor cotelor stabilite prin legea 227/2015  

VI.  În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
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Tipuri de mijloace de transport pe apă 

NIVELURILE PRACTICATE ÎN 
ANUL 2021 

NIVELURILE  

ÎN ANUL 2022  

Impozitul, în lei Impozitul, în lei 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 22 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 57 

3. Bărci cu motor 210 216 

4. Nave de sport şi agrement *) (intre o si 1.119)  500 513 

5. Scutere de apă 210 216 

6. Remorchere şi împingătoare: x x 

a) până la 500 CP inclusiv 559 574 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 909 933 

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1.398 1.434 

d) peste 4.000 CP 2237 2.295 

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 182 187 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: 
9.  

x X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 182 187 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone, 
inclusiv 

280 287 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 490 503 
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Taxa pentru inregistrarea locala a autovehiculelor si vehiculelor care nu se supun inmatricularii. 
a) Taxa  de eliberare a certificatului de inregistrare ( include si contravaloarea placutelor) a mopedelor, vehiculelor cu tractiune 

animala  si a remorcilor de pana la 750 kg , este de 50 lei, taxa care poate fi actualizata in functie de cresterea indicilor 
preturilor de consum, prin Hotarare a Consiliului Local 

b) Taxa  de eliberare a certificatului de inregistrare ( include si contravaloarea placutelor) a  remorcilor  de peste 750 kg 
destinate a fi tractate de tractoare agricole sau forestiere, este de 200 lei, taxa care poate fi actualizata in functie de 
cresterea indicilor preturilor de consum, prin Hotarare a Consiliului Local 

c)  Taxa  de eliberare a certificatului de inregistrare ( include si contravaloarea placutelor) a tractoarelor agricole sau forestiere 
si alte vehicole lente destinate efectuarii de servicii agricole sau forestiere , este de 200 lei, taxa care poate fi actualizata in 
functie de cresterea indicilor preturilor de consum, prin Hotarare a Consiliului Local 

d) Comuna Budila si institutiile publice aflate in subordinea Consiliului Local Budila sunt scutite  de la plata taxei de inregistrare 
pentru vehicule. 

e) In cazul deteriorarii, pierderii  certificatului de inregistrare, taxa pentru eliberares unui nou certificat este de 30 lei , taxa 
placutelor de inmatriculare , taxa care poate fi actualizata in functie de cresterea indicilor preturilor de consum, prin Hotarare 
a Consiliului Local. 

f) In cazul deteriorarii, pierderii placutelor de inmatriculare, taxa pentru eliberarea altei placute de inmatriculare este de 40 de 
lei/ buc , taxa care poate fi actualizata in functie de cresterea indicilor preturilor de consum, prin Hotarare a Consiliului Local. 
 

**Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor care nu se supune înmatriculării, este stabilită prin H.C.L. nr. pentru 
aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării şi unele reguli privind circulaţia 
acestora în Comuna Budila 
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CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate 

Art. 478 alin. (2) 

NIVELURILE  PRACTICATE ÎN ANUL 
2021 

 NIVELURILE  INDEXATE ÎN ANUL 2022 

lei/m2 sau fracţiune de m2   lei/m2 sau fracţiune de m2 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economică 

31  45 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de 
afişaj pentru reclamă şi publicitate 

23  35 

Notă: Modul de organizare, autorizare şi desfăşurare a activităţii de reclamă şi publicitate, precum şi amenzile stabilite pentru nerespectarea 
acestora, sunt necesare a fi prevăzute în Regulament adoptat în baza HCL. 

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE  

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă – Art. 
481  – Direcţia Economică + Politia Locala 

NIVELURILE PRACTICATE ÎN 
ANUL 2021 

NIVELURILE ÎN ANUL 2022 

1. 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 

0% teatru, balet, operă, operetă, 
concert filarmonic sau altă 

manifestare muzicală, competiţie 
sportivă internă sau internaţională 

 2% pentru prezentarea unui film la 

0% teatru, balet, operă, operetă, concert 
filarmonic sau altă manifestare muzicală, 

competiţie sportivă internă sau internaţională 

 2% pentru prezentarea unui film la 
cinematograf, un spectacol de circ  

2. oricare alta manifestare artistica decat cele enumerate 
la punctul 1 

5% pentru altele 5% pentru altele 

Impozitul pe spectacole NU se aplică pentru spectacolele, manifestările artistice organizate de către Primăria Comuna Budila 
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  ANEXA NR.2 

TAXA SPECIALĂ DE APĂ  

 

       Notă: Taxele mai sus menționate, vor avea termenele de plată identice cu cele ale impozitelor și taxelor, 31.03.2021 resp. 30.09.2021, reglementate de Codul Fiscal. 
 

Taxa specială de apă pentru persoanele fizice 

Taxa specială de apă 
Niveluri practicate în anul 2021 Niveluri  propuse  în anul 2022 

20 lei/an 30 lei/an 
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Taxa specială de apă pentru persoanele juridice 

Taxa specială de apă 

Niveluri practicate 
în anul 2021 

Niveluri aplicabile 
în anul 2022 

Lei/an Lei/an 

P.F.A, I.I., I.F. 110 200 

S.R.L., S.A., S.C.A., S.N.C., S.C.S. 240 300 

Agenți economici cu obiect de activitate exploatarea resurselor minerale și activități conexe 2400  3.000 

Agenți economici cu obiect de activitate prelucrare și exploatare marmură 1500  2.000 

Compania Națională Posta Romana S.A.            1200 2.000 

Agenți economici cu obiect de activitate transport feroviar 5500  5.500  

Agenți economici cu obiect de activitate piscicultură și acvacultură 3000  3.500  

Agenți economici cu obiect de activitate exploatarea unor plantații intensive de fructe 1200 2.000  

Cabinete medicale, cabinete stomatologice, farmacii 120 300 

Composesorat 240               1.000  

Asociații de crescători de animalesi alte firme care au CAEN-ul cresterea animalelor 550  1.500 

Unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular 550 3.000 

Instituții publice 550  3.000 

Lăcașuri de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute oficial, asociațiilor religioase și 
componentelor locale ale acestora, precum și casele parohiale 

110 500 

Organizatii, asociatii sportive, sociale, culturale etc  500 
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ANEXA NR.3 

TAXE SPECIALE ȘI TARIFE AFERENTE ACTIVITĂŢII DE STARE CIVILĂ 
  – Compartiment Stare Civilă– 

Nr. 

crt 
Specificaţie 

Taxe 
practicate în 

anul 2021 

Taxe 
propuse în 
anul 2022 

Tarife indexate 
cu rata inflației 

1. Taxă oficiere căsătorii în zile nelucrătoare9 96 lei 146 lei 150 lei 

2. Taxă pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă 500 lei 584 lei 600 lei 

 3 Taxa eliberare anexa succesiune   5 lei 

4 Taxa eliberare adeverinta certificare date din registrele de stare civila(anexa 9, 
dovada celibat, etc) 

  5 lei 

5 Taxa eliberare certificate de stare civila   10 lei taxa 
arhiva/certifica

t 6 Taxa transcriere certificate de stare civila eliberate de alte tari   10 lei 

7 Taxa schimbare nume pe cale administrativa   10 lei 

 

             Tarifele menţionate în tabel includ T.V.A 

       * Sunt scutite de la plata taxei pentru eliberare ,transcriere ,schimbare documentele care au fost afectate de calamitati naturale-incendii, 
inundatii etc  
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TAXE SPECIALE ȘI TARIFE AFERENTE ACTIVITĂŢII COMPARTIMENTULUI REGISTRUL AGRICOL 
 

 

Nr. 

crt 
Specificaţie 

Taxe practicate 
în anul 2021 

Taxe propuse 
în anul 2022 

Tarife 
indexate 
cu rata 
inflației 

1. Taxă emitere carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol 50 lei 73 lei 75 lei 

2. Taxă pentru viză carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol 20 lei 29 lei 30 lei 

3 Taxa emitere adeverinta APIA pentru subventie agricultura   5 lei 

4 Taxa adeverinta certificare date din Registrul Agricol   5 lei 

5 Taxa eliberare Adeverinta de intravilan/extravilan   10 lei 

6 Taxa  adeverinta atribuire numar de casa    10 lei 

 

      *  Sunt scutiti de la plata taxei pentru adeverinte, persoanele care schimba documentele afectate de calamitati naturale-incendii, inundatii 
etc  
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 ALTE TAXE SPECIALE 

Nr. 

crt 

DENUMIREA SERVICIULUI PENTRU PERCEPEREA TAXEI Tarife practicate în anul 
2021 

Tarife indexate în 
anul 2022 

1 Taxa pentru emitere Aviz de executie a lucrarilor de bransamente, racorduri – beneficiari 
persoane fizice 

44 lei 65 lei 

2 
Taxa pentru emitere Aviz de executie a lucrarilor de bransamente, racorduri – beneficiari 
persoane juridice 

54 lei 
80 lei 

 3 Taxa pentru emitere Aviz de executie a lucrarilor in regim de urgenta (avarie) 109 lei 150 lei 

4 Taxa pentru afișe publicitare și anunțuri de mică publicitate 1 leu/mp/zi 2 leu/mp/zi 

5 Taxa pentru amplasare totem publicitar pe teren domeniu public 
109 lei/mp/an, dar nu 

mai puțin 1 mp 
150 lei/mp/an, dar nu 

mai puțin 1 mp 

6 
Taxa pentru identificarea documentelor din arhiva instituţiei, inclusiv copiere în limita a maxim 5 
pagini 

16 lei/dosar 24 lei/dosar 

7 Taxa pentru copierea documentelor din arhiva instituţiei. 1 leu/A4 2 leu/A4 

8  2 lei/ A3 4 lei/ A3 

9 
Taxa pentru emiterea certificatului de atestare fiscală în regim de urgenţă(Eliberarea certificatului 
de atestare fiscala in ziua depunerii cererii pana la sfarsitul programului - nu pe loc) 

30 lei 30 lei 

10 Taxa eliberare atesta fiscal(cladiri, teren, auto)  5 lei 

11 
Taxa pentru procedura de preemțiune (Legea 17/2014) 

Taxa pentru viză de conformitate autentic cu originalul  

25 lei/dosar   70 lei/proprietar 

10 lei/document 10 lei/document 

12 
Taxa de urgență pentru emiterea pe loc a adeverinţelor privind bunurilor impozabile (exceptând 
cele prevăzute în lege cu titlu gratuit)  

10 lei 10 lei 

13 
Cheltuieli de executare silită conform art. 256 Cod Fiscal Conform PV cheltuieli 20 lei 

14 
Taxa locala pentru eliberarea/ vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica si alte activitati recreative 

 60 lei 
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Anexa nr. 4 

 

Taxa de salubrizare se propune pt. stabilire după cum urmează: 

a)    Pentru beneficiarii persoane fizice, taxa de salubrizare este de 8 lei/persoană/lună, 96 lei/an sau fracțiune din an.  

       b) Pentru beneficiarii persoane juridice, instituții publice  etc. incepand cu anul 2022, taxa speciala de salubritate va fi colectata de catre firma 

prestatoare de serviciul de salubrizare in urma contractului incheiat cu fiecare persoana juridica ce are sediul sau punctul de lucru pe raza Unitatii 

Administrativ Teritoriale Budila . 

In cazul refuzului de incheiere a contractului pana la data de 31.03.2022 cuantumul taxei de salubrizare va fi impus din oficiu dublul tarifului 

aplicat in anul 2020 persoanelor juridice .                    
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ANEXA NR. 5 

 

TARIFE PRACTICATE PENTRU ÎNCHIRIEREA CLADIRILOR DIN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL UAT BUDILA 
 

 

Pentru folosirea locuintelor , spatiilor comerciale si terenurilor proprietatea comunei, sferente acestor imobile se stabileste astfel: 

 
 

NR. CRT  NIVEL CHIRIE 2021 
  

NIVEL CHIRIE 2022 

1 Chirie spatii locative 7 lei /mp/luna 
 

7 lei /mp/luna 

2 Chirie spatii comerciale 15 lei/mp/luna 
 

15 lei/mp/luna 

3 Chirie pentru terenurile 
aferente cladirilor cu 
destinatie locuinta 

2 lei/mp/an 3 lei/mp/an 

4 Chirie pentru terenurile 
aferente spatiilor 
comerciale 

3 lei/mp/an 4 lei/mp/an 

 
 

 

Pretul tuturor contractelor de inchiriere se va actualiza, prin act aditional la Contractul de inchiriere , conform acestei Anexe, in termen de 
30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei HCL . 
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ANEXA NR. 6 

TAXA PENTRU CERTIFICATE, AUTORIZATII SI AVIZE CE SE ELIBEREAZA DE CATRE PRIMARIA COMUNEI BUDILA 

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism. 

In functie de suprafata terenurilor pentru care se solicita certificatul: 

-lei- 

SUPRAFATA Taxa pentru 2022 

a) Pana la 150m²      inclusiv 3 lei 

b) Intre 151-250 m²   inclusiv 4 lei 

c) Intre 251-500 m²   inclusiv 5 lei 

d) Intre 501-750 m²   inclusiv 6 lei 

e) Intre 751-1000 m² inclusiv 7 lei 

2. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire 

- 0.5 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente. 

- Pentru o cladire rezidentiala sau cladire –anexa pentru eliberarea autorizatiei de construire este egala cu 0.25% din valoare 

autorizata a lucrarilor de constructii. 

 

3. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor de cercetare si prospectare a terenurilor in 

etapa efectuarii studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se 

datoreaza de catre titularii drepturilor de prospectiune si exploatare. 

- Lei - 

Pentru fiecare m² de teren afectat la suprafata solului de foraj sau 

excavatie  

Taxa pentru 2022 

m² 15, 00 
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4. Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de 

afisaj, firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice. 

- Lei- 

Pentru fiecare m²de suprafata ocupata de constructie Taxa pentru 2022 

m² 7,00 

5. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari 

sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean. 

-Lei- 

Pentru fiecare aviz Taxa pentru 2022 

 12,00 

 

6. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri                 -lei- 

Pentru fiecare m² sau fractiune de m² Taxa pentru 2022 

 25,00 

7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, 

care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire . 

- 1.5% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier. 

 

8.  Taxa pentru eliberarea autorizatiei de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri. 

- 1 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie. 

 

9. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare , totala sau partiala, a unei constructii. 

- 0.05% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii desfiintate. 

 

10.  Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire. 

- 15% din cuatumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale. 
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Taxe speciale pentru serviciile publice asigurate de Primaria Budila in domeniul autorizarii lucrarilor de construire si a 

amenajarii teritoriului si urbanismului 

1. In domeniul autorizarii lucrarilor de construire 

Nr crt Denumire taxa speciala Taxa speciala pentru anul 2022 

1 Taxa pentru emiterea Certificatului de atestare a edificarii /extinderii constructiei, 

necesar pentru intabularea constructiilor conform Ordinului directorului general 

al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.1340/2015 

30 lei 

 

2. In domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului 

 

Nr crt Denumire taxa speciala Taxa speciala pentru anul 2022 
1 Taxa pentru emiterea avizului de oportunitate  15 lei 
2 Taxa emitere aviz pentru Certificatul de Urbanism 30 lei 
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                  ANEXA NR. 7 
TAXE PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC/ 

 COMERŢ STRADAL ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE DOMENIUL PUBLIC  

Nr. 
crt
. 

Specificaţie Tarif  2021 
Lei 

Tarif indexat  2022 
Lei 

I.  Tarife pentru ocuparea temporară a domeniului public – tarifele includ TVA 

1. Comerţ stradal pe Tonete, Chioșcuri şi alte asemenea (pop-corn, vată pe băț, 
porumb fiert, etc) 

10,00 mp/zi 11,00 mp/zi 

2. Standuri în fața unității, maşini de îngheţată, lăzi frigorifice, dozatoare, dulapuri 
frigorifice, manechine, etc 

10,00 mp/zi 11,00 mp/zi 

3. Vânzători ambulanți 50 /zi 50 /zi 

4. Vanzatori ambulanti 150,00/saptamana 200,00/saptamana 

5.    

Nota: tariful de închiriere include taxa pentru ocuparea domeniului public. Tarifelor menționate li se aplică cota legală de TVA 

III. Preţ de pornire pentru ocuparea domeniului public prin licitaţie publică ptr. 
evenimente ocazionale/sezoniere (cu excepţia evenimentelor publice organizate 
de Primăria Comuna Budila– tarifele includ TVA 

10,00 mp/zi 11,00 mp/zi 

IV. Taxă pentru depozitarea materiale de construire, schele, containere, si alte 
asemenea (fără desfășurare de activitate economică) 

5,0mp/zi 5,0mp/zi 
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ANEXA NR. 8 
 

CUANTUMUL AMENZILOR 

 CE URMEAZĂ A FI APLICATE PENTRU OCUPAREA ABUZIVĂ A DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT 

 AL COMUNEI BUDILA / STATULUI ROMÂN 

 

Nr. 
crt
. 

Specificaţie 
Nivel 

parcticat în 
anul 2021 

Nivel în anul 
2022 

1. Desfăşurarea diverselor activităţi pe domeniul public fără autorizare din partea Administratorului 
terenului 

450 – 1.500 500 – 1.700 

2. Ocuparea domeniului public, sau privat al Comunei Budila/Statului Român fără achitarea taxelor 
legale 

450 – 1.500 500 – 1.700 

3. Nerespectarea amplasamentului, perioadei, suprafeţei ocupate sau a tipului de mobilier stradal 
aprobat 

450 – 1.500 500 – 1.700 

4. 

Neîntreţinerea mobilierului şi a curăţeniei în zona învecinată prin efectuarea periodică a lucrărilor 
de modernizare, igienizare si salubrizare a locului public; neîntreţinerea  spaţiilor verzi din 
vecinătatea amplasamentului  precum şi nerespectarea altor condiţii de autorizare a  ocupării 
domeniului public prevăzute în Regulament si convenție/contractul de închiriere/concesiune a 
terenului 

450 – 1.500 500 – 1.700 

5. Neeliberarea domeniului public în urma somaţiei scrise şi/sau continuarea activităţii după ce s-a 
dispus oprirea acesteia 

450 – 1.500 500 – 1.700 

6. Refuzul nejustificat al comerciantului de a se supune controlului 450 – 1.500 500 – 1.700 

7  -   
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 II  Contraventii pentru utilizarea terenurilor proprietate a Statului Roman/ Comunei Budila   

1. Nedepunerea actelor prevăzute de Regulament pentru stabilirea chiriei/taxei  datorate 450 – 1.500 500 – 1.700 

2. Neeliberarea terenului in termenul şi condiţiile stabilite de administrator 450 – 1.500 500 – 1.700 

3. Neîntreţinerea terenului şi a zonelor adiacente prin efectuarea periodică a lucrărilor de 
igienizare si toaletare 

450 – 1.500 500 – 1.700 

4. Neinscripţionarea numărului contractului/ Declaraţiei de impunere pe garaj, copertina auto, 
magazie de lemne (ex. CI 30, DI 30 ) 

450 – 1.500 500 – 1.700 

5. Cultivarea gradinilor de legume si zarzavat în zona blocurilor de locuinţe 450 – 1.500 500 – 1.700 

6. Executarea de marcaje sau dispozitive pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public 450 – 1.500 500 – 1.700 

7. Neîntreţinerea sau neamenajarea spaţiilor verzi din vecinătatea terenului închiriat 450 – 1.500 500 – 1.700 

8. Utilizarea domeniului public, sau privat al comunei Budila/Statului Roman fara detinerea unui 
titlu pentru teren (conventie/contract), respectiv fara achitarea taxelor legale  

450 – 1.500 500 – 1.700 

9. Nepermiterea accesului administratorului terenului pe terenurile Statului Român/comunei 
Budila 

450 – 1.500 500 – 1.700 

10    

 

NOTĂ: Contravenţiilor prevăzute li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare  

           * Pentru persoane juridice  nivelul amenzilor se dubleaza. 
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                                                                             ALTE CONTRAVENTII 
 

Nr. 
crt
. 

Descrierea faptei care constituie contraventie 
Nivel în anul 2022 

Min-max / lei 

1. Lipsa autorizatiei/ vizei anuale a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica  si alte 
activitati recreative si distractive  

450 – 1.500 

2. Nedepunerea declaratiei de impunere pentru bunurile mobile si imobile 
30 lei/an incepand cu al 
VI-lea an de intarziere 

3. 
Patrunderea , fara acordul proprietarului , pe terenurile agricole, a animalelor   si distrugerea culturilor 
agricole  se sanctioneaza conform tabelului iar proprietarul animalului/animalelor este obligat sa 
plateasca pentru pagubele produse culturilor agricole. 

1.500 lei/animal de talie 
mare 

10.000 lei/turma 

4 
Aruncarea deseurilor pe domeniul privat sau public al Comunei Budila, la care se adauga obligativitatea 
curatarii terenului sau achitarea contravalorii lucrarilor de colectare si transportare la  depozitul ecologic 
de colectare a deseurilor . 

900 -3.000 

5 Deversarea apelor menajere si din toalete in canale, rauri, parauri sau alte ape. 450- 1500 

 

* Pentru persoane juridice  nivelul amenzilor se dubleaza. 
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Nr. 
crt. 

Descrierea faptei care constituie contraventie 
Nivel în anul 2022 

Min-max / lei 

A Pentru intretinerea si exploatarea terenurilor, spatiilor publice si cailor de acces, urmatoarele fapte constituie contraventii: 

 

1 
Nerefacerea in starea initiala a zonelor unde au avut loc lucrari, neevacuarea resturilor si gunoaielor rezultate in 
urma lucrarilor efectuate, precum si depozitatrea acestora in alte locuri decat cele stabilite  

500-1.000 

2 Depozitarea pe strazi, trotuare, santuri, in parcari, parcuri, pe zone verzi, terenuri viranesau pite a materialelor de 
orice fel sa utilaje, ambalaje si altele, fara aprobarea Consiliului Local si fara plata taxelor stabilite potrivit legii 

300-600 

3 
Accesul, stationarea, parcarea si circulatia vehiculelor de orice fel pe zone verzi sau pe terenuri  cu destinatia de 
zone verzi, precum si sparalea vehiculelor pe strazi, in locurile publice, pe malul apelor curgatoare, cu exceptia 
locurilor special amenajate in acest scop 

200-400 

B.  
In vederea crearii unor conditii de viata corespunzatoare pentru cetatenii comunei Budila, a mentinerii si pastrarii curateniei, 

a ordinii si linistii publice, savarsirea urmatoarelor fapte constituie contraventii: 

4 Depozitarea sau aruncarea gunoiului menajer si a deseurilor(hartii, ambalaje, tigari)pe domeniul public sau in alte 
locuri decat in pubele, recipienti, containere sau locuri special amenajate. 

200-600 

5 Imprastierea resturilor menajere si altor deseuri langa containerele ori recipientele pentru gunoi 200-600 

6 Murdarirea carosabilului, strazilor sau trotuarelor cu gunoi, moloz, resturi vegetale,noroi sau pamant de pe rotile 
autovehiculelor sau prin pierderi de materiale din caroseriile acestora(nisip, balast, rumegus, beton, vegetale etc 

100-250 

7 Neasigurarea conditiilor de igiena prin operatii de curatenie, dezinsectie si deratizare a imobilelor si a spatiilor pe 
care le detin 

200-600 
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8 Colectarea neautorizata de deseuri si resturi menajere din pubele, containere sau recipienti 200-400 

9 
Scoaterea gunoaielor si a apelor reziduale din locaruri, magazine, puncte de lucru sau imobile pe strazi, trotuare 
sau zone verzi, prezum si indepartarea gunoiului maturat de pe trotuare in rigole sau pe carosab lori depozitarea 
acestuia in alte locuri decat cele special destinate acestui scop; 

200-600 

10 
Deversarea materialelor toxice, inflamabile sau explozive pe strazi, trotuare sau zone verzi, pe malurile apelor 
curgatoare sau in alte locuri publice, precum si efectuarea de lucrari de intretinere sau reparatii la autovehiculele in 
aceste locuri daca prin acestea se produc scurgeri de combustibili, ulei sau alte lichide specifice 

200-600 

11 

Depozitarea si aruncarea deseurilor de orice fel pe malulapelor curgatoare, pe marginea arterelorde circulatie, pe 
terenuri virane sau pe orice alte terenuri apartinand domeniului public sau privat al comunei Budila 

1.500-3.000 

In cazul masinilor care vin din alte localitati si arunca deseuri de orice fel sau lasa in libertate animale, in special 
caini fara stapan, pe raza comunei Budila 

1.500-3.000 

12 Hranirea animalelor fara stapan pe domeniul public sau privat al comunei Budila , in afara adaposturilor special 
amenajate 

50-150 

13 Vanzarea si consumul de produse alcoolice in alte locuri decat cele autorizate 100-300 

14 Lipirea, scrierea sau expunerea de afise, anunturi sau panouri pe imobile, stalpi, garduri sau in alte locuri decat cele 
special aprobate si amenajate 

200-500 

15 Vanzarea de legume, fructe flori, produse alimentare si orice marfuri industriale pe strazi, piete sau alte locuri decat cele 
amenajate in acest scop si autorizate de primarie 

250-1.000 

16 Lasarea in stare libera pe caile publice , in parcuri, pe zonele verzi, in alte locuri interzise, pe terenurile prorietate 
privata a cetatenilor si pe pasunile comunale, a animalelor sau pasarilor 

500-1.000 

17 Necuratarea santurilor, rigolelor si a podetelor din fata caselor sau gradinilor, daca prin acesta se provoaca 
stationarea sau revarsarea apelor pe caile publice sau alte terenuri 

300-600 

18 
Necuratarea zapezii sau a ghetii de pe trotuarele si rigolele din dreptul locuintelor sau punctelor de lucru sau sediile 
acestora de catre proprietarul sau detinatorul acestora (persoane fizice sau persoane juridice) si aruncarea acesteia 
din curti pe strazi 

200-400 

19 
Ocuparea trotuarelor, zonelor verzi sau a strazilor cu materiale de constructii, schele, utilaje, masini etc. fara a 
detine autorizatie in acest sens, precum si cu gramezi de nisip sau pietris, daca acestea afecteaza circulatia in zona 

300-1.000 
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20 Spalarea autovehiculelor, schimbarea uleiului la acestea pe domeniul public, zone verzi, carosabil, trotuare 200-400 

21 Contaminarea strazilor, trotuarelor, rigolelor, parcurilor si locurilor publice cu dejectii animaliere 250-1.000 

C. In vederea conservarii parcurilor, zonelor verzi si zonelor florale de pe raza teritorial-administrativa a comunei Budila, 
savarsirea urmatoarelor fapte constituie contraventii: 

22 Distrugerea, degradarea sau smulgerea plantatiilor de orice fel 250-500 

23 Rasturnarea, distrugerea sau degradarea indicatoarelor, bancilor, cosurilor de gunoi si a altor obiecte de mobilier 
urban, precum si mutarea acestora din locurile unde se gasesc 

300-500 

24 Ocuparea abuziva a zonelor verzi si a terenurilor publice ori schimbarea destinatiei acestora, fara autorizatie  300-600 

25 Deteriorarea imprejmuirilor ornamentale, gardurilor si a altor amenajari destinate protejarii spatiilor verzi 300-600 

26 Distrugerea zonelor verzi amenajate cu arbusti, inclusiv ruperea arbustilor 300-600 

27 Ingradirea zonelor verzi, ridicarea pe acestea a unor constructii de orice fel, fara autorizatie, utilizarea acestora in 
scop agricol pentru depozitarea de materiale, resturi menajere, gunoaie 

300-600 

28 Insusirea arborilor, puietilor, lastarilor doborati de fenomene naturale, taiati sau scosi din radacini in urma unor 
aprobari legale, de alte persoane decat cele autorizate. 

300-600 

29 Smulgerea ierbii, a florilor si taierea de corectie la arbori de pe zonele verzi amenajate, parcuri, de catre persoane 
neautorizate 

300-600 

D Pentru protejarea mediului inconjurator, urmatoarele fapte constituie contraventii: 

30 
Arunacrea sau depozitarea gunoaielor sau deseurilor de orice fel in alte locuri decat cele special amenajate, precum 
si aruncarea de deseuri de lemn sau rezultate din constructii(moloz, caramizi, boltari etc)la pubelele destinate pentru 
gunoi menajer 

200-300 
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31 

Aprinderea deseurilor de orice fel in recipiente de colectare, in locuri publice sau in orice alte locuri daca se produce 
disconfort sau poluare, precum si folosirea ca si combustibil pentru incalzirea locuintelor a deseurilor(textile, de 
piele, de materiale de plastic, cauciuc etc) sau a resturilor de lemn vopsite, lacuite sau imbibate cu lichide industriale 
specifice, care produc disconfort vecinilor sau poluare 

200-400 

32 Arderea miristilor, tufarisului si a vegetatiei ierboase uscate 300-600 

33 Defrisarea vegetatiei lemnoase din afara fondului forestier 300-600 

34 Provocarea de poluare prin evacuarea cu stiinta in apa, atmosfera sau pe sol a unor deseuri sau substante 
periculoase 

300-600 

35 Spalarea in apele naturale a ambalajelor de pesticide si de alte substante periculoase, precum si a utilajelor cu care 
s-au transportat 

500-1.000 

36 Aruncarea de resturi solide(paie, coceni, crengi, materiale textile etc.)in apele naturale (rauri, parauri) 200-500 

37 Aruncarea lesurilor de animale in alte locuri decat cele special amenajate 200-400 

38  Deversarea pe domeniul public, in canale, a apelor menajere, a dejectiilor provenite de la grajdurile si cotetele 
animalelor 

500-1.700 

39 Neluarea masurilor ce se cuvin pentru mentinerea si intretinerea curateniei in jurul imobililor 200-400 

E. In vederea asigurarii alimentarii cu apa potabila si exploatarii normale a retelei de apa , savarsirea urmatoarelor fapte 
constituie contraventii: 

40 Bransarea sau racordarea la reteaua publica de apa fara acordul primariei  300-600 

41 Refuzul cetatenilor de a permite organelor de control ,imputernicite legal, de a verifica modul de bransare la reteaua 
publica de apa 

300-600 

42 Neprotejarea sau degradarea din culpa a caminelor de vizitare la retelele subterane de apa, a hidrantilor si a 
capacelor acestora 

400-800 
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43 Deteriorarea aparatelor de masura , control, manevre, precum si a caminelor unde sunt amplasate instalatiile 
publice de distributie a apei potabile 

200-400 

44 Lasarea deschisa in mod nejustificat a robinetelor de apa , care produce risipa apei potabile, indiferent daca este 
pe timpul zilei sau noptii, indiferent de anotimp sau starea vremii 

200-400 

45 Udatul gradinilor, a curtilor, a domeniului public si risipa de apa cand deapa in localitate este scazut(reteaua noua 
de apa potabila a localitatii) 

200-400 

F. In vederea mentinerii curateniei si exploatarii normale a domeniului public si privat al localitatii, savarsirea urmatoarelor fapte 
constituie contraventii: 

46 Amplasarea pe domeniul public sau privat al comunei Budila de adaposturi pentru animale, inclusiv pentru caini 
comunitari, altele decat cele aprobate de catre autoritatile locale 

200-400 

47 Amplasarea adaposturilor pentru cresterea animalelor in gospodarii la distante necorespunzatoare, cat si 
neevacuarea deseurilor zootehnice provenite de la acestea astfel incat sa produca discomfortul vecinilor 

200-400 

48 Lasarea in libertate sau accesul fara botnita si lesa in locuri si locaruri accesibile publicului a cainilor sau a altor 
animale de companie care prezinta pericolpentru integritatea corporala a cetatenilor 

500-1.000 

49 Depozitarea autovehiculelor in curs de dezmembrare pe domeniul public 300-600 

50 Impiedicarea operatorilor de a efectua lucrarile de deszapezire prin blocarea drumurilor sau strazilor cu masini, 
utilaje sau materiale stationatepe domeniul public 

300-500 

51 Nerespectarea perioadei de pasunat a animalelor(ovine, bovine, caprine etc)intre01 mai (data de urcare) si 30 
septembrie (data de coborare)precum si nerespectarea zonelor de pasunat 

2000-5000 
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Anexa nr. 9 
 

Procedurile de acordare a unor scutiri de la plata impozitului pe clădiri, teren si 
impozit pe mijloacele de transport datorate de persoane fizice, reglementate de art. 
456 alin 1 lit p, r, s, t, art. 464 alin 1 lit r, s, t, u si art. 469 alin 1 lit a, b, c, d din Legea 

227/2015 privind Codul Fiscal  
 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentruclădirea folosită ca 
domiciliu, terenul aferent şi/sau alte clădiri / terenuri aflate în proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei 

participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui 
decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Art.1. 

(1) Persoanele fizice prevăzute deart. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2006 aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, care au în proprietate 
sau coproprietate clădiri şi teren beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren. 

 Art.2. 

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren trebuie îndeplinite 
următoarele condiţii: 

    -  clădirile, terenurile și mijloacele de transport să se afle în proprietatea sau coproprietatea 
acestora. 

Art.3. 

 (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri și teren se acordă pe bază de cerere depusă 
la organul fiscal, însoţită de următoarele documente certificate de conformitate cu originalul: 

    - copii xerox după actele de identitate;  

         - extras C.F.; 

          - documente din care sa rezulte că a fost personal militar participant la acțiuni militare 
sau acte care atestă calitatea de urmaș al celui decedat și se încadrează în 
prevederile prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din O.U.G. nr. 82/2006  . 

         - documentele de proprietate asupra mijlocului de transport (CIV, Certificat de 
înmatriculare) 

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 8.1 

Art. 4. 

Scutirea la plata impozitului pe clădiri și terenuri se aplică astfel: 

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

Art. 5. 
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(1) Persoanele care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri și teren au 
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. 

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la încetarea scutirii începând cu data 
acordării acesteia. 
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Anexa nr.9.1 

CĂTRE,  

PRIMĂRIA COMUNEI BUDILA 

BIROUL FINANCIAR CONTABIL 

 

Subsemnatul (a)______________________________, domiciliat (ă) în loc._______________ 
str.____________________________nr.______ap._____, posesor al B.I./C.I. seria______, 
nr.____________, CNP________________________, (co)proprietar al imobilului situat în 
________________________________ prin prezenta solicit scutire de la plata 
*_________________________________________________________________________
_____, conform Hotărârii Consiliului Local al COMUNEI BUDILA nr.______/________. 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că: 

1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt 
corecte și complete, conforme cu realitatea;  

2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului 
impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în 
termen de 30 de zile de la apariția situației respective. 

Anexez prezentei următoarele documente certificate de conformitate cu originalul: 

 

    - copii xerox după actele de identitate;  

         - extras C.F. 

         - documentele de proprietate asupra mijlocului de transport (CIV, Certificat de 
înmatriculare) 

         - documente din care sa rezulte că a fost personal militar participant la acțiuni militare 
sau acte care atestă calitatea de urmaș al celui decedat și se încadrează în 
prevederile prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din O.U.G. nr. 82/2006  . 

           Data _____________                                                                                      Semnătura, 

 

 

 

      ___________________________________________________________________ 

        Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren, impozitul pe mijlocul de transport 
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Anexa nr. 10 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru 

clădirile, terenurile şi un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului 

aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi 
a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război 

Art.1.Veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de 
război care au în proprietate sau coproprietate o clădiri, terenuri şi un singur mijloc de transport 
la alegerea contribuabilului beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto. 

Art.2.Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, terenuri şi un singur mijloc de 
transport la alegerea contribuabilului trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 

-  clădirile şi terenurile să se afle în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de 
război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

    -  mijlocul de transport să se afle în proprietatea sau coproprietatea solicitantului; 

    - să aibe calitatea de veteran de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale 
veteranilor de război. 

Art.3.(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri, terenuri și auto se acordă pe bază de cerere 
depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente certificate de conformitate cu 
originalul: - copii xerox după actele de identitate;  

         - extras C.F.; 

         - cartea de identitate a mijlocului de transport, după caz; 

         - adeverință care să ateste calitatea de veteranide război, văduve de război sau văduve 
nerecăsătorite ale veteranilor de război 

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 9.1 

Art. 4.Scutirea la plata impozitului pe clădiri, terenuri și auto se aplică astfel: 

- 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. 

Art. 5.(1)Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto 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. 

      (3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la încetarea scutirii începând cu data 
acordării acesteia. 

 



47 
 
 

 

Anexa nr. 10.1 

CĂTRE,  

PRIMĂRIA COMUNEI BUDILA 

BIROUL FINANCIAR CONTABIL 

 

Subsemnatul (a)______________________________, domiciliat (ă) în loc._______________ 
str.____________________________nr.______ap._____, posesor al B.I./C.I. seria______, 
nr.____________, CNP________________________, (co)proprietar al imobilului situat în 
________________________________ prin prezenta solicit scutire de la plata 
*___________________________, conform conform Hotărârii Consiliului Local al COMUNEI 
BUDILA nr.______/________. 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că: 

1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt 
corecte și complete, conforme cu realitatea;  

2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului 
impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în 
termen de 30 de zile de la apariția situației respective. 

 

Anexez prezentei următoarele documente certificate de conformitate cu originalul: 

    - copii xerox după actele de identitate din care rezultă adresa de domiciliu;  

         - extras C.F.; 

         - cartea de identitate auto; 

         - adeverință din care sa rezulte că sunt veterani, văduve de război sau văduve 
nerecăsătorite ale veteranilor de război 

 

        Data _____________                                                                                        Semnătura, 

 

     Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren și /sau mijloc de transport 
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ANEXA nr. 11 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru 

clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent acesteia şi un singur mijloc de transport 
la alegerea contribuabilului aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

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; 

Art.1.Persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 şi persoanele fizice 
prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 189/2000, care au în proprietate sau coproprietate clădiri folosite ca domiciliu al 
unui  teren aferent clădirii folosite ca domiciliu și  pentru un singur mijloc de transport la 
alegerea contribuabilului beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto. 

Art.2.Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto trebuie 
îndeplinite următoarele condiţii: 

    -  clădirea şi terenul aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 
1 al Decretului-lege nr. 118/1990 sau de Legea nr.189/2000 şi să fie folosite ca domiciliu, 

   -  un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului și să se afle în proprietatea sau 
coproprietatea acestora; 

   -  să fie beneficiari ai D.L.nr. 118 / 1990 sau ai Legii nr.189/2000. 

Art.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri și teren se acordă pe bază de cerere depusă 
la organul fiscal, însoţită de următoarele documente certificate de conformitate cu originalul: 

    - copii xerox după actele de identitate din care rezultă adresa de domiciliu;  

         - extras C.F., adeverinta Registrul Agricol; 

         - adeverință din care sa rezulte că sunt beneficiari ai D.L.nr. 118 /1990 sau ai Legii nr.189/2000; 

         - copie cartea de identitate a mijlocului de transport. 

    (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 10.1 

Art. 4.Scutirea la plata impozitului pe clădiri, terenuri și auto se aplică astfel:  

- 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. 

Art. 5.Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri  și teren și auto 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. 

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la încetarea scutirii începând cu data 
acordării acesteia. 
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Anexa nr. 11.1 

 

CĂTRE,  

PRIMĂRIA COMUNEI BUDILA 

BIROUL FINANCIAR CONTABIL 

Subsemnatul (a)______________________________, domiciliat (ă) în loc._______________ 
str.____________________________nr.______ap._____, posesor al B.I./C.I. seria______, 
nr.____________, CNP________________________, (co)proprietar al imobilului situat în 
________________________________ prin prezenta solicit scutire de la plata 
*___________________________, conform conform Hotărârii Consiliului Local al COMUNEI 
BUDILA nr.______/________. 

 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că: 

1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt 
corecte și complete, conforme cu realitatea;  

2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului 
impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în 
termen de 30 de zile de la apariția situației respective. 

 

Anexez prezentei următoarele documente certificate de conformitate cu originalul: 

    - copii xerox după actele de identitate din care rezultă adresa de domiciliu;  

         - extras C.F.; 

         - adeverință din care sa rezulte că sunt beneficiari ai D.L.nr.118 / 1990 sau ai Legii 
nr.189/2000. 

 

 

      Data _____________                                                                                             Semnătura, 

 

__________________________________________________________________________
_ 

    Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren  
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Anexa nr. 12 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru 

clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent şi un singur mijloc de transport la 
alegere 

aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat 
şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali 

ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de 
invaliditate 

Art.1. Persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul  de 
invaliditate, respectiv reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai 
minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate care au în proprietate sau coproprietate clădiri 
folosite ca domiciliu, terenul aferent acestora și un singur mijloc de transport la alegere 
beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto. 

Art.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și un singur mijloc de 
transport la alegerea contribuabilului, trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 

    -  clădirea şi terenul să se afle în proprietatea sau copproprietatea solicitantului sau 
reprezentantului legal și să fie folosite ca domiciliu; 

    -   un singur mijloc de transport să se afle în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 
handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, 
aflate în proprietatea sau coproprietatea  reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav 
sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate; 

    - sa se încadreze în categoria persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor 
încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap 
grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 

Art.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri, teren și auto se acordă pe bază de cerere 
depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente certificate de conformitate cu 
originalul: 

    - copii xerox după actele de identitate titular și reprezentant legal din care rezultă adresa 
de domiciliu;  

         - extras C.F.; 

         - cartea de identitate auto a titularului sau a autoturismului folosit pentru transportul 
persoanelor cu handicap sau invaliditate aflat în proprietatea sau coproprietatea  
reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în 
gradul I de invaliditate, după caz; 

         - adeverință din care sa rezulte gradul handicapului  sau invalidității solicitantului; 

         - documentul legal din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al persoanei 
îndreptățite precum și a faptului că autoturismul este folosit pentru transportul persoanelor cu 
handicap sau invaliditate. 

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 11.1 

Art. 4. Scutirea la plata impozitului pe clădiri, terenuri și auto se aplică astfel:  
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- 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. 

 

Art. 5. (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto 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. 

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la încetarea scutirii începând cu data 
acordării acesteia. 
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Anexa nr. 12.1 

 

CĂTRE,  

PRIMĂRIA COMUNEI BUDILA 

BIROUL FINANCIAR CONTABIL 

 

Subsemnatul (a)______________________________, domiciliat (ă) în loc._______________ 
str.____________________________nr.______ap._____, posesor al B.I./C.I. seria______, 
nr.____________, CNP________________________, (co)proprietar al bunului situat în 
________________________________ prin prezenta solicit scutire de la plata 
*___________________________, conform conform Hotărârii Consiliului Local al COMUNEI 
BUDILA nr.______/________. 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că: 

1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt 
corecte și complete, conforme cu realitatea;  

2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului 
impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în 
termen de 30 de zile de la apariția situației respective. 

Anexez prezentei următoarele documente certificate de conformitate cu originalul: 

    - copii xerox după actele de identitate titular  și reprezentant legal din care rezultă adresa 
de domiciliu;  

         - extras C.F.; 

         - cartea de identitate auto a titularului sau reprezentatului legal ; 

         - adeverință din care sa rezulte gradul handicapului  sau invalidității solicitantului; 

         - documentul legal din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al persoanei 
îndreptățite 

 

          Data _____________                                                                                     Semnătura, 

 

     ______________________________________________________________________ 

       Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren și /sau mijloc de transport 
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Anexa nr. 13 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru 

un singur mijloc de transport aflat în proprietatea sau coproprietatea  

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

 

Art.1. Persoanele prevăzute la art. art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 
beneficiază de scutirea de plata impozitului pentru un singur mijloc de transport la alegerea 
contribuabilului. 

Art.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului auto, trebuie îndeplinite următoarele 
condiţii: 

    -  mijlocul de transport să fie în proprietatea sau coproprietatea acestora; 

    -  să fie beneficiarii Legii nr.341 / 2004 

Art.3. (1) Scutirea la plata impozitului auto se acordă pe bază de cerere depusă la organul 
fiscal, însoţită de următoarele documente certificate de conformitate cu originalul: 

- copii xerox după actele de identitate solitantului; 
- cartea de identitate auto; 
- legitimație / adeverință din care sa rezulte că este beneficiar al Legii nr. 341 / 

2004 
 

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 12.1 

Art. 4. Scutirea la plata impozitului auto se aplică astfel:  

- 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. 

Art. 5. (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului auto 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. 

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data 
acordării acesteia. 
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Anexa nr. 13.1 

CĂTRE,  

PRIMĂRIA COMUNEI BUDILA 

BIROUL FINANCIAR CONTABIL 

 

Subsemnatul (a)______________________________, domiciliat (ă) în loc._______________ 
str.____________________________nr.______ap._____, posesor al B.I./C.I. seria______, 
nr.____________, CNP________________________, (co)proprietar mijlocului de transport 
________________________________ prin prezenta solicit scutire de la plata 
*___________________________, conform conform Hotărârii Consiliului Local al COMUNEI 
BUDILA nr.______/________. 

 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că: 

1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt 
corecte și complete, conforme cu realitatea;  

2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului 
impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în 
termen de 30 de zile de la apariția situației respective. 

 

Anexez prezentei următoarele documente certificate de conformitate cu originalul: 

    - copii xerox după actele de identitate solicitantului; 

         - cartea de identitate auto; 

         - legitimație / adeverință din care sa rezulte că este beneficiar al Legii nr. 341 / 2004 

 

 

            Data _____________                                                                                     Semnătura, 

 

 

    ______________________________________________________________________ 

     Notă: * impozitului aut 
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Anexa nr. 14 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile 
 afectate de calamităţi naturale 

 
 
Art. 1. În situaţia producerii unor calamităţi naturale, (cutremure, inundaţii sau incendii 

provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbuşiri de teren etc.) se acordă 
scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren.  

 
Art. 2. De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligaţiei de 
plată aferente clădirilor şi/sau terenurilor care au fost afectate în urma unor calamităţi naturale. 

 
 

Art. 3.  
 

1. Sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţilor naturale se pot înregistra în 
scris sau telefonic la Compartimentul Registratură și relații cu publicul ...............din 
cadrul Primăriei Comuna Budila în termen de maxim 72 de ore de la producerea 
calamităţii. 

2. Compartimentul Registratură și relații cu publicul ................centralizează toate 
sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţii, pe care, în maxim 7 zile de la 
înregistrare le înaintează comisiei de evaluare a pagubelor produse la imobilele şi 
gospodăriile inundate în urma unei situaţiii de urgenţă, comisie numită prin Dispoziţia 
Primarului nr................ 

3. În termen de 7 zile de la data primirii sesizărilor, comisia de evaluare a pagubelor 
verifică pe teren sesizările, încheind un proces – verbal de constatare conform anexei 
nr. 15 

4. Procesul – verbal se încheie în 4 exemplare, din care un exemplar rămâne la persoana 
afectată de calamitatea naturală, un exemplar rămâne la comisie, iar câte un exemplar 
se comunică Compartimentului Registratură și relații cu publicul .............. 

 
Art. 4. 
Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă pe o perioadă de 5 ani 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, insoțite de 
cererea de scutire, conform anexei nr. 16 
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Anexa nr. 14.1 

PROCES – VERBAL nr.______________ 

Încheiat azi, _______________ 

Subsemnaţii ___________________________________________, din 
cadrul_____________________ ___________________________________________, din 
cadrul ____________________ ___________________________________________, din 
cadrul _____________________ ca urmare a cererii nr._________/________, a d-lui (d-
nei)_________________________ prin care solicită scutire la plata impozitului pe clădire şi 
/sau teren, pentru imobilul situat în Budila, str._______________________ nr. _____, 
bl._____, sc.____, ap._____, conform Hotărârii Consiliului Local nr. _______/_______, 
deplasându-ne la faţa locului am constatat următoarele: 

1. În urma calamităţii naturale produse, au fost afectate:  
 
 
 
 
 
 
2. Pagubele produse sunt:  

 
 

 

 

 

3. Se impun luarea următoarelor măsuri:  
 

 

 

4 D-l/ d-na ________________________, poate beneficia de scutire la plata impozitului pe 
clădire şi/sau teren, în acest scop fiind necesar să depună o cerere în acest sens, însoţită de 
un Extras CF. Cererea se depune în maxim 30 de zile de la data producerii calamităţii, la sediul 
Primăriei Comuna Budila. 

Prezentul proces –verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, în prezenţa d-lui/d-nei 
______________________________, căruia i s-a înmânat 1 exemplar. 

 

 

 Data                             Semnături 
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ANEXA nr. 15 

CĂTRE, 

PRIMĂRIA COMUNEI BUDILA 

BIROUL FINANCIAR CONTABIL 

 

 

Subsemnatul (a)_____________________________________, domiciliat (ă) în Oradea 
str.___________________________nr._____bl.____ap.___, posesor al B.I./ C.I. 
seria______, 

nr.____________, prin prezenta solicit scutire de la plata impozitului pentru clădirea şi/sau 
terenul  situate în Budila, str._________________nr._______, bl.___, sc. ___, ap._____, 
conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Budila nr.______/________. 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că: 

1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt 
corecte și complete, conforme cu realitatea;  

2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului 
impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în 
termen de 30 de zile de la apariția situației respective. 

                       Anexez prezentei următoarele documente certificate de conformitate cu 
originalul: 

- copie buletin/ carte de identitate a solicitantului; 

- Extras CF al imobilului; 

- autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii; 

- procesul-verbal de constatare a calamităţii, întocmit în condiţiile legii de către Comisia de 
evaluare a pagubelor, prin care se atestă că proprietarul poate beneficia de scutire la plata 
impozitului pe clădire şi/sau teren din cauza unor calamităţi natural.  

 

 

Data________________                                                                                   Semnătura 
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Anexa nr. 16 

 

Procedura de acordare a scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri respectiv teren 
pentru cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii 

neguvernamentale si intreprinderi sociale  

 
Art. 1. Organizatiile neguvernamentale  si intreprinderile sociale care detin in proprietate sau 
utilizeaza cladiri pentru furnizarea de servicii sociale beneficiaza de scutire la plata 
impozitului/taxei pe cladiri respectiv teren aferent. 
 
Art. 2. Pentru a beneficia de scutire organizatile neguvernamentale si intreprinderile sociale 
trebuie sa desfasoare urmatoarele servicii sociale: 

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 social;  

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/taxei pe clădiri respectiv teren trebuie 
îndeplinite următoarele condiţii:  

a. Organizatiile neguvernamentale  si intreprinderile sociale 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. Organizatiile neguvernamentale  si intreprinderile sociale să fie acreditate ca furnizor 
de servicii sociale;  

c. clădirea să fie în proprietatea sau utilizarea organizatiilor neguvernamentale  si 
intreprinderilor sociale acreditate ca furnizori de servicii sociale;  

d. în clădire să se desfăşoare exclusiv serviciile sociale pentru care organizatiile 
neguvernamentale  si intreprinderile sociale au fost acreditate; 

e. furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal.  
 

Art. 4. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri respectiv teren se acordă pe bază de cerere 
(Anexa 18.1) depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:  

a. actul de înfiinţare al organizatiei neguvernamentale sau intreprinderii sociale;  
b. statutul organizatiei neguvernamentale sau intreprinderii sociale;  
c. certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizatiei neguvernamentale 

sau intreprinderii sociale emis de Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului 
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;  
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d. licenţă de functionare pentru serviciul social acreditat (se are in vedere si cea 
provizorie) emis de Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale ; 

e. raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspectie intocmit de 
inspectori sociali; 

f. document emis de catre Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale din care sa rezulte ca in cladirea respectiva se desfsoara 
activitatile pentru care se acorda scutirea; 

g. dovada titlului asupra imobilului (contract de vânzare – cumpărare, contract de 
comodat, contract de închiriere), extras de carte funciară, schiţă cadastrală pentru 
terenul aferent clădirilor. 
 

Art. 5. Scutirea nu se aplica pentru spatiile/incaperile/suprafetele folosite pentru activitati 
economice sau agrement 

 

Art. 6. Scutirea la plata impozitului se aplică conform art. 456, alin. 3 din Legea 227/2015 
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. 

Art. 7.  

1. Organizatiile neguvernamentale si intreprinderile sociale care solicită scutire la plata 
impozitului/taxei pe clădiri respectiv teren au obligaţia de a aduce la cunoştinţa 
organului fiscal orice modificare intervenită pe parcursul anului fiscal, conform pct. 27, 
alin. 2 din HG 1/2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
227/2015 privind Codul Fiscal „ Daca in cursul unui an intervin schimbari care conduc 
la modificarea conditiilor in care se acorda scutirile sau reducerile de impozit pe cladiri 
persoanele in cauza trebuie sa depuna noi declaratii fiscale in termen de 30 de zile de 
la aparitia schimbarilor.” 

2. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii și recalcularea 
impozitului/taxei începând cu data acordării facilității.  

 

Art. 8. Scutirile se acorda pe baza cererii depuse de catre organizatiile neguvernamentale si 
intreprinderile sociale conform pct. 24, alin. 2 din HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal “Scutirea sau reducerea de 
impozit /taxa pe cladiri se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care 
contribuabilul depune actele care atesta incadrarea cladirii”. Conform acestui aliniat data 
depunerii cererii pentru acordarea scutirilor este 31.12.2016, inclusiv pentru cei care au 
beneficiat de scutiri pentru anul 2016. 
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Anexa nr. 16.1. 
 
CĂTRE, 

PRIMĂRIA COMUNA BUDILA 
 
 

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 Comunei Budila 
nr.______/________. 
 
La prezenta cerere anexez:  
 

a. actul de înfiinţare al organizatiei neguvernamentale sau intreprinderii sociale;  
b. statutul organizatiei neguvernamentale sau intreprinderii sociale;  
c. certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizatiei 

neguvernamentale sau intreprinderii sociale emis de Compartimentul de 
specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;  

d. licenţă de functionare pentru serviciul social acreditat (se are in vedere si cea 
provizorie) emis de Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale ; 

e. raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspectie intocmit 
de inspectori sociali; 

f. document emis de catre Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului 
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din care sa rezulte ca in cladirea respectiva 
se desfsoara activitatile pentru care se acorda scutirea; 

g. dovada titlului asupra imobilului (contract de vânzare – cumpărare, contract de 
comodat, contract de închiriere), extras de carte funciară, schiţă cadastrală pentru 
terenul aferent clădirilor. 

 
De asemenea, declar că am luat act de următoarele precizări: 

 
 

1. 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.  

 
2. Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la încetarea scutirii 

începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.  
 
 
 
 
Data _____________      Semnătura,  

 
 
Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,  CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,  
VLAD CONSTANTIN     SECRETAR GENERAL, 
        BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 


