
  ROMÂNIA  
JUDEŢUL TULCEA

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI JURILOVCA

                                           H O T Ă R Â R E A    Nr.  69
 privind stabilirea nivelurilor  valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi a altor
taxe asimilate acestora, precum şi  amenzilor aplicabile  anului fiscal 2017

                              Consiliul local al comunei Jurilovca,judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă astăzi
13 decembrie 2016, legal constituită;

                        Având în vedere:
                           -  Referatele înregistrate la nr.7115 din 09.11.2016 și nr. 7671 din 08.12.2016,
întocmite  de Serviciul  impozite  şi  taxe şi  aprobate de  d-l  Ion Eugen, Primar  al  comunei
Jurilovca, judeţul Tulcea, prin care se propun stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele  si  taxele locale şi alte  taxe asimilate acestora, precum şi a amenzile aplicabile
incepand cu anul fiscal 2017;
                        - Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile  și
completările ulterioare;  

                   Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Jurilovca;
                     In temeiul dispoziţiilor art.36 alin (1) şi alin (2) "b" şi alin(4), lit."c", art.45,
alin(1) şi alin(2), lit."c" şi  art.115, (1), lit., "b" din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice
locale, republicată, modificată şi completată;

                                                h o t ă r ă ş t e   : 

                        Art.1.-  Pentru  anul fiscal 2017  nivelurile  valorilor impozabile, impozitele,
taxele locale şi alte  taxe asimilate acestora, precum şi  amenzile aplicabile, anului fiscal 2017,
sunt cele cuprinse  în anexele de la nr.1- la nr.6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                  Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea,
serviciului contabilitate, impozite și taxe şi va fi făcută publică prin afişare.

             Hotărârea a fost adoptată cu votul celor 12 consilieri prezenți la ședința de consiliu, din
cei 13 consilieri ce compun Consiliul local Jurilovca.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTA,                      CONTRASEMNEAZĂ,



ROMÂNIA 

JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  JURILOVCA                                       ANEXA NR.1      

                                                                                                                    la HCL  nr.69 din 13.12.2016 

 

IMPOZITUL PE CLADIRI 

REGULI GENERALE 

 

            Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit 
pentru acea cladire . 

            Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ,concesionate, inchiriate ,date in 
administrare ori in folosinta,altele decit cele de drept public se stabileste taxa pe cladiri ,ce reprezinta 
sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinta ,in 
conditii similare impozitului pe cladiri. 

            Taxa pe cladiri se stabileste proportional cu perioada pentru care este stabilit dreptul de 
concesiune ,chirie, administrare ori folosinta. 

            Pe perioada in care se plateste taxa pe cladiri nu se datoreaza impozitul pe cladiri. 

            In cazul in care o cladire apartine a doua sau mai multe persoane ,fiecare dintre proprietari 
datoreaza impozit pentru partea sa din cladire . In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale 
proprietarilor in comun , fiecare proprietar datoreaza o parte egala din impozit. 

                                    

            PERSOANE FIZICE 

Pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexa a persoanelor fizice impozitul pe cladiri  se 
calculeaza prin aplicarea cotei de 01% asupra valorii impozabile a cladirii  pentru aplicarea legii 
nr.227/2015 privind Codul  Fiscal impozitele si taxele locale,aplicabile in anul fiscal 2017 . 

      VALORILE   IMPOZABILE  pe metru patrat de suprafata construita, desfasurata,la cladiri si alte 
constructii apartind persoanelor fizice sunt: 

Felul cladirilor si ale altor constructii VALOARE IMPOZABILA LEI/MP 

Cu instalatii de apa, 
canalizare, electrice, 
incalzire 

Fara instalatii de apa, 
canalizare, electrice, 
incalzire 

a)Cu cadre din beton armat sau pereti 
din caramida arsa, piatra arsa sau alte 
materiale rezultate in urma unui 
tratament termic sau chimic. 

1000 

 

600 

 

b) Cu pereti exteriori din lemn, din 
piatra naturala, caramida nearsa, din 

300 200 



valatuci si din alte materiale nesupuse 
unui tratament termic sau chimic 

   

c)      Cladire anexa cu cadre din beton 
armat sau cu peretii exteriori din 
caramida arsa sau din orice alte 
materiale rezultate in urma unui 
tratament termic sau chimic 

200 

 

 

175 

 

 

d)Cladire anexa cu peretii exteriori din 
lemn, din piatra naturala, din caramida 
nearsa, din valatuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic sau chimic 

125 

 

 

75 

 

 

e) In cazul contribuabilului care detine 
la aceiasi adresa incaperi amplasate la 
subsol, demisol sau la mansarda, 
utilizate ca locuinta, in oricaredintre 
tipurile de cladiri prevazute la litera a-d

75% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

 

 

75% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

 

 

f) In cazul contribuabilului care detine 
la aceiasi adresa incaperi amplasate la 
subsol, la demisol sau la mansarda, 
utilizate in alte scopuri decat cel de 
locuinta, in oricare din tipurile de 
cladiri prevazute la litera a-d 

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

 

 

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

 

 

  Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor tuturor 
nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor logiilor sau celor aflate la subsol ,mansarde,exceptind cele 
ale podurilor neutilizate ca locuinta ,scarilor,teraselor neacoperite. 

            In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite ,pentru stabilirea valorii 
impozabile a cladirii  se ia materialul cu ponderea cea mai mare. 

Valoarea impozabila, se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate,dupa cum urmeaza: 

             - 50% pentru cladirile care au o vechime  de  peste 100 ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal 
de referinta 

             -30% pentru cladirile care au  o vechime cuprinsa intre 50 si 100 de ani  la data de 1 ianuarie a 
anului fiscal de referinta. 

         -10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 si 50 de ani inclusiv ,la data de 1 
ianuarie a anului fiscal de referinta.                                                                               

      In cazul cladirilor la care au fost executate lucrari de renovare majora, anul terminarii se 
actualizeaza la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor. 

Pentru determinarea valorii impozabile in functie de rangul localitatii si zonele din cadrul 



acesteia la nivelurile mentionate in prezenta anexa, se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie 
pozitiva (coef.Lg.351/2001 , Jurilovca este localitatea de rangul IV, iar Visina si Salcioara de rangul V) 

-ZONA A-  1.1  pentru localitatea  Jurilovca str. 1 Mai si str. 6 Martie 

-ZONA B-   1,05 pentru  localitatea Jurilovca(celelalte strazi),Visina si Salcioara 

Zonele A si B corespund zonelor stabilite prin Hotarari ale Consiliului Local  pentru terenurile situate 
in intravilan. 

            CLADIRI NEREZIDENTIALE  aflate in proprietatea persoanelor fizice: 

            Cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice ,impozitul pe cladiri se 
calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.2% asupra valorii care poate fi: 

            -valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat  in ultimii 5 ani 
anterior anului de referinta, 

            -valoarea finala a lucrarilor de constructii ,in cazul cladirilor noi ,construite in ultimii 5 ani 
anterior anului de referinta 

            -valoarea cladirilor care rezulta din actul care se transfera dreptul de proprietate,dobindite in 
ultimii 5 ani anterior anului de referinta. 

Cota impozitului se stabileste prin hotarare a consiliului local. 

Cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice care utilizate pentru activitati 
din domeniul  agricol se aplica o cota de 0.4% asupra valorii impozabile a cladirii. 

In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata ,impozitul se calculeaza prin aplicarea 
cotei 2% asupra valorii impozabile, 

In cazul cladirilor cu destinatie mixta a persoanelor fizice ,impozitul se calculeaza prin 
insumarea impozitului calculat la suprafata folosita in scop rezidential,cu impozitul determinat pentru 
suprafata folosita in scop nerezidential. 

In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nici 
o activitate economica ,impozitul se calculeaza aplicind o cota de 0.1% 

In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara 
activitatea economica ,impozitul se calculeaza aplicind o cota de 0,2%.      

PERSOANE JURIDICE        

Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice .impozitul/taxa pe cladiri 
se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a cladirii. 

Pentru cladirile nerezedentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice impozitul/taxa se 
calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,3%asupra valorii impozabile a cladirii. 

Pentru cladiri nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice ,utilizate pentru activitati 
din domeniul agricol ,impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra 
valorii impozabile a cladirii. 

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri ,valoarea impozabila a cladirilor aflate in 
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui care se 
datoreaza impozitul /taxa si poate fi: 

            -ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal, 

            -valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare,intocmit de un evaluator autorizat; 



            -valoarea finala a lucrarilor de constructii la cladiri noi construite in anul fiscal anterior, 

            -valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate in 
cazul cladirilor dobindite in cursul anului fiscal anterior, 

            -in cazul  cladirilor finantate in baza unui contract de leasing financiar ,valoarea ce 
rezulta din raport de evaluare,intocmit de un evaluator autorizat . 

            -in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri ,valoarea din contabilitate a 
proprietarului cladirii , 

            Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de 
evaluare a cladirii. 

            Daca proprietarul nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani,cota 
impozitului/taxei pe cladiri este 5%. 

            In cazul dobindirii sau construirii unei cladiri in cursul anului proprietarul are obligatia 
sa depuna o declaratie in termen de 30 de zile de la data dobindirii, impozitul pe cladire datorindu-se 
incepand cu 1 ianuarie  anului urmator. 

            Impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt 
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu character sezonier ,pe o durata de cel mult 6 luni in 
cursul unui an calendaristic ,se reduce  cu 50%.Reducerea se aplica in anul siscal urmator celui in care 
este indepliniya aceasta conditie. 

Pentru cladirile nou construite,data dobindirii se considera: 

            -pentru cladirile executate integral inainte de expirarea autorizatiei de constructie,data 
intocmirii procesului verbal de receptie dar nu mai tirziu de 15 zile de la data terminarii lucrarilor; 

            -pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire ,data 
din aceasta,cu obligativitatea intocmirii procesului verbal de receptive in termenul prevazut de lege; 

            -pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut 
in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei ,in 
conditiile legii,la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are 
pereti si acoperis.Procesul verbal de receptie se intocmeste la data expirarii teremenului din autorizatia 
de construire,consemnindu-se stadiul lucrarilor,precum si suprafata construita desfasurata in care se 
stabileste impozitul pe cladiri. 

            -declararea imobilelor construite chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de 
construire,cade in sarcina contribuabililor. 

            -declararea imobilelor daca este transmis in cursul unui an, impozitul pentru cladiri a 
carui drept de proprietate a fost transmis in cursul unui an fiscal va fi datorat de persoana care detine 
dreptul de proprietate asupra cladirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se 
instraineaza; 

            -declararea in cazul extinderii,imbunatatirii,desfiintarii partiale sau alte modificari aduse 
cladirii existente ,inclusive schimbarea integral sau partial a folosintei,sau reevaluarii unei cladiri care 
determina cresterea sau diminuarea impozitului ,se declara in 30 de zile de la modificarea respective si 
datoreaza impozit pe cladiri determinat in noile conditii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator; 

            -declararea in cazul desfiintarii unei cladiri in termen de 30 de zile,impozitul determinat 
in noile conditii datoreaza cu data de 1 ianuarie a anului urmator; 

            -diferentele  de suprafete in urma lucrarilor de cadastru ,se inscriu in evidentele fiscal iar 



impozitul se calculeaza incepind cu data de 1 ianuarie a anului urmator; 

            -taxa pe cladiri se datoreaza proportional pe perioada valabilitatii contractului de 
concesiune,administrare ,folosinta. 

            -persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna o declaratie pana la data 
de 25 a lunii urmatoare in care intra in vigoare contractul care acorda dreptul de concesiune,inchiriere 
ori folosinta la care se anexeaza o copie a acestui contract. 

            -declararea cladirilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile 
la oficiile de cadastru; 

            -depunerea declaratiilor reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de 
scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe cladiri. 

 Plata impozitului pe cladiri se plateste  anual in 2 rate  egale, pana la 31 martie si 30 septembrie 
inclusiv. 

- Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pe intregul an de catre contribuabili 
persoane fizice si juridice ,pina la data de 30.03. a anului fiscal se acorda o bonificatie de 10%. 

- Impozitul pe cladiri datorat de o persoana fizica si juridica   de pana la 50 lei inclusiv se 
plateste integral pina la primul termen de plata . 

            -In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri ,impozitul se 
calculeza cumulat; 

            -Taxa pe cladiri se plateste lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din 
valabilitatea contractului prin care se transmite dreptul de concesiune,inchiriere ,administrare ori 
folosinta. 

     Pentru fiecare contribuabil se aplica o singura cota de reducere care este in avantajul acestuia si se 
acorda pe baza de cerere nominala; 

 

                        SCUTIRI 

            Nu se datoreaza impozit/taxa pe cladiri pentru: 

-cladirile aflate in proprietate publica sau privata a statului ,cu exceptia incaperilor folosite 
pentru activitati economici sau agrement 

            -cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriat, date in administrare sau 
folosinta institutiilor publice,finantate de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie ; 

            -cladirile aflate in proprietatea fundatiilor 

            -lacasuri de cult care apartin cultelor religioase recunoscute oficial cu exceptia incaperilor 
folosite pentru activitati economice; 

            -cladiri utilizate de  unitatile si institutiile de invatamant de stat,confesional sau 
particular,autorizate sau acreditate,cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;        

            -cladirile care prin natura lor,fac corp comun cu poduri ,viaducte ,apeducte,diguri,baraje si 
tuneluri si care sunt utilizate pentru explatarea acestor constructii  ,cu exceptia incaperilor care sunt 
folosite pentru alte activitati economice; 

            -cladirile Academiei Romane si ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana,in calitate 
de fondator unic ,cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; 



            -cladirile care sunt utilizate ca sere,solare,rasadnite ,ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri 
sau patule pentru depozitatrea  si conservarea cerealelor,cu exceptia incaperilor care sunt 
folosite  pentru activitati economice; 

            -cimitire si crematorii; 

            -unitati sanitare publice,cu exceptia incaperilor folosite la activitati economice 

            -proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi 

-pers.persecutate din motive politice (art.1 din Lg.118/1990) 

            -vaduve de razboi,vaduvele necasatorite ale veteranilor de razboi 

            -persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de 
invaliditate,respectiv reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor 
incadrati in gradul I de invaliditate; 

            -cladirile aflate in proprietatea organizatiilor apartinind  minoritatilor nationale din Romania,cu 
statut de utilitate publica,precum si cele inchiriate ,concesionate sau primite in administrare ,folosinta 
de la o autoritate publica, cu exceptia incaperilor folosite la activitati economice 

 -monumente istorice,arhitectura ,muzee,case memoriale 

 -monumente istorice aflate in zone de protectie si zonele construite protejate 

 -cladiri utilizate de organizatii nonprofit; 

 -cladiri preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 

 -cladiri retrocedate conf OG 94/2000 

 -cladiri restituite conform OG83/1999 

 -cladiri noi cu destinatia de locuinta realizata in condiitiile Legii 114/1996,OG19/1994,Legea 
82/1995 

 -cladirile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de pana la 5 ani, incepind cu 1 
ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul; 

 -cladirile detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti si de societatiile coperativei 
agricole in condiile elaborarii unor scheme de ajutor 

 -cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara. 

 -scutirea la plata a chiriei pentru suprafete locative cu destinatia de locuinta detinute de stat sau 
de unitatile administrativ- teritoriale si care sunt in folosinta persoanelor cu handicap; 

            Scutirea se aplica incepind cu data de 1 ianuarie a anului urmator.  

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL TULCEA                                                                               ANEXA NR.2   

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JURILOVCA                la HCL nr.69 din 13.12.2016 

  

  

 I M P O Z I T U L  PE   T E R E N 

 

             Contribuabilii care detin in proprietate terenuri situate in intravilanul sau extravilanul localitatii 
datoreaza impozit pe teren. 

            Pentru terenurile concesionate,inchiriate date in administrare ori folosinta,se stabileste taxa pe 
teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau 
folosinta dupa caz si se plateste proportional cu perioada concesionata sau inchiriata. 

            Pe perioada in care se plateste taxa pe teren nu se datoreaza impozit pe teren. 

            Pentru terenul detinut de doua sau mai multe persoane ,fiecare proprietar datoreaza impozit 
pentru partea din teren aflata in proprietate.In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale 
proprietarilor in comun,fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul terenului 
respectiv. 

                        Nu se datoreaza impozit /taxa pe teren pentru 

            -pentru terenurile aflate in proprietate publica sau privata a statului,cu exceptia suprafetelor 
folosite pentru activitati economice sau agrement; 

            -terenurile din domeniul privat al statului concesionat,inchiriat dat in administrare ori folosinta 
institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat ,utilizate pentru activitatea proprie ; 

            -terenurile fundatiilor infiintate in scopul de a ajuta institutii de cultura nationala,de a sustine 
actiuni cu caracter umanitar ,social si cultural; 

            -terenurile apartinind cultelor religioase recunoscute oficial si asociatilor religioase cu exceptia 
suprafetelor folosite pentru activitati economice; 

            -terenurile apartinand cimitirelor si cremaroriilor; 

            -terenurile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de  stat ,confesional sau particular, 
autorizate cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice ; 

            -terenurile unitatilor sanitare publice cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati 
economice; 

            -terenurile aferente infrastructurii portuare ,canalelor navigabileinclusiv ecluzele si statiile de 
pompare aferente acestora ,terenurile aferentelucrarilor de imbunatatiri funciare; 

            -terenurile folosite pentru activitati de aparare impotriva inundatiilor,gospodaria apelor ; 

            -terenurile degradate sau poluate ,incluse in perimetrul de ameliorare ,pentru perioada cit 
dureaza ameliorarea acestora; 

              -terenurile care prin natura lor sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura; 

            -terenurile ocupate de autostrazi ,drumuri europene,nationale,drumuri administrate de CNADR, 
precum si terenuri ocupate de piste si terenuri din jurul pistelor ce reprezinta zona de siguranta; 



            -terenurile pe care sunt amplasate infrastructura feroviara publica precum si cele ale metroului ; 

            -terenurile Academiei Romane si ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana 

cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice; 

            -terenurile institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub conducerea MECSsau a MTS, cu 
exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice; 

            -terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi ,a vaduvelor de razboi 
si a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi; 

            -terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurata de la 6 martie 1945 din Decret –lege nr.118/1990 
republicat; 

            -teren aferent cladirii de domiciliu,aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 
handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate,a reprezentantilor 
legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si a minorilor incadrati in gradul I de invaliditate; 

            -terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.2 din 
OUGnr.82/2006 republicat; 

            -terenurile destinate serviciului de apostila si supralegalizare ,cele destinate depozitarii si 
administrarii arhivei; 

            -terenurile detinute sau utilizate de intreprinderile sociale de insertie; 

            -terenurile aflate in proprietatea minoritatilor nationale ,cu statut de utilitate publica 

            Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt 
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier pe o durata  de cel mult 6 luni 
in cursul unui an calendaristic,se reduce cu 50%.Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in 
care este indeplinita aceasta conditie. 

                        Calculul impozitului / taxei pe teren 

            -In cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta 
terenuri cu constructii, precum si terenul inregistrat inregistrul agricol la alta categorie de folosinta 
decat cea de terenuri cu constructii in suprafata de pana la 400 mp,inclusiv impozitul /taxa pe teren se 
stabileste prin inmultirea suprafetei terenului ,exprimata in hectare,cu suma  corespunzatoare prevazuta 
in urmatorul tabel: 

ZONA IN CADRUL LOCALITATII 

Lei/ha 

NIVELUL IMPOZITULUI PE RANGURI DE LOCALITATI 

IV V 

A 889 711 

B 711 569 

  In cazul unui teren amplasat in intravilan ,inregistrat in registrul agricol la alta categorie de 
folosinta decat cea de terenuri cu constructii, pentru suprafata care depaseste 400 mp impozitul/taxa se 
stabileste prin inmultirea suprafetei terenului ,exprimata in hectare,cu suma corespunzatoare din tabelul 
de mai jos,rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie ; 



Nr. crt CATEGORIA DE FOLOSINTA 

 mp/an 

ZONA A 

Lei/ha 

ZONA B 

Lei/ha 

1 Arabil 28 21 

2 Pasuni 21 19 

3 Fanete 21 19 

4 Vii 46 35 

5 Livezi 53 46 

6 Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera 28 21 

7 Terenuri cu ape 15 13 

8 Drumuri si cai ferate 0 0 

9 Terenuri neproductive 0  

 -Pentru  determinarea impozitului pe teren la nivelurile prevazute in tabloul  de mai sus se vor 
aplica coeficientul de corectie corespunzator localitatilor rurale de rangul IV si V, localitatea Jurilovca 
fiind  localitate de rangul IV- coeficient de corectie=1.10,iar satul Visina si Salcioara fiind de rangul V- 
coeficient de corectie =1.0. 

-Pentru persoanele juridice cu teren amplasat in intravilan ,inregistrat in registrul agricol la alta 
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii impozitul /taxa pe teren si daca intrunesc 
urmatoarele conditii: 

            a)au prevazut in statut ,ca obiect de activitate ,agricultura 

            b)au inregistrat in evidenta contabila ,pentru anul fiscal respectiv ,venituri si cheltuieli 
din desfasurarea obiectului de activitate. 

-In cazul unui teren amplasat in extravilan ,impozitul /taxa pe teren se stabileste prin inmultirea 
suprafetei terenului ,exprimata in hectare cu suma corespunzatoare din tabel,inmultita cu coeficientul 
de corectie corespunzator; 

ZONA C 

Nr.crt Categoria de folosinta Impozit (lei)/ha 

1 Teren cu constructii 26 

2 Teren arabil 45 



3 Pasune 22 

4 Faneata 22 

5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. 5.1 50 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 

6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. 6.1 50 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 

7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut 
la nr. 7.1 

12 

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie 0 

8 Teren cu apa, altul decta cel cu amenajari piscicole 2 

8.1 Teren cu amenajari piscicole 28 

9 Drumuri si cai ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 

 Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile proprietate precum si 
schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente ,anexate la declaratia facuta 
sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau in lipsa acestuia a unui membru major al 
gospodariei.Categoriile de documente necesare se vor stabile prin norme metodologice. 

   Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate 
terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

In cazul in care se dobindeste un teren in cursul anului ,proprietarul are obligatia sa depuna o 
noua  declaratie in teremen de 30 de zile de la data dobindirii si datoreaza impozit pe teren incepind cu 
data de 1 ianuarie a anului urmator. 

In cazul modificarii categoriei de folosinta a terenului ,proprietarul acestuia are obligatia 
depunerii unei noi declaratii de impunere in termen de 30 de zile si datoreaza  impozit pe 
teren  incepind cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

In cazul terenurilor la care se constata diferente intre suprafete inscrise in actele de proprietate si 
situatia reala rezultata din masuratorile de cadastru se au in vedere suprafetele reale,dovedite prin 
lucrari de cadastru,  datele rezultate  se inscriu in evidentele fiscale ,in registrul agricol,impozitul se 
calculeaza incepind cu data de 1 ianuarie a anului urmator ; 

In cazul unui teren cu contract de leasing financiar se aplica urmatoarele reguli: 

            -impozitul pe teren se datoreaza de locatar,incepind cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator celui in care a fost incheiat contractul; 



            -in cazul incetarii contractului de leasing ,impozitul se datoreaza de locator,incepind cu 
data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care terenul a fost predat locatorului 

Taxa pe teren se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului de concesiune,inchiriere, 
administrare ori folosinta, taxa se datoreaza proportional cu perioada dreptului de 
concesiune,inchiriere,administrare ori folosinta. 

Persoana care datoreaza taxa pe teren are obligatia sa depuna o declaratie pana pe data de 25 a 
lunii urmatoare celei in care intra in vigoare contractul de concesiune,inchiriere ,administrare ori 
folosinta la care se anexeaza o copie a acestui contract. 

In cazul unei situatii in care se determina modificarea taxei pe teren datorate, persoana care 
datoreaza taxa pe teren are obligatia sa declare pana pe 25 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat 
modificarea respectiva. 

Declararea terenurilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor terenuri la 
oficiile de cadastru.      

Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de 
scutiri sau reduceri de la plata impozitul /taxei pe teren. 

 Plata impozitului pe teren se plateste in doua rate egale pana la data de 31 martie  si 30 
septembrie. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre 
contribuabili persoane fizice si juridice , pana la data de 31 martie a anului, a anului  respectiv,se 
acorda o bonificatie de pana la 10 % inclusiv. 

        Impozitul  pe teren datorat  de o persoana fizica sau juridica de pana la 50 lei inclusiv se plateste 
integral pana la primul termen de plata  adica 31 martie. In cazul in care contribuabilul detine in 
proprietate  mai multe terenuri se refera la impozit pe teren cumulat. 

 

 

                    PREȘLEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JURILOVCA    

   

Cu tarifele lunare minime de baza pe metru pătrat pentru 
închirieri spaţii cu altă destinațșie decât cea de locuințe și pentru 

   terenuri aparţinând domeniului public 
         

               

DESTINAŢIA SPAŢULUI SAU A 
TERENULUI  

  AN    

        TARIF LEI/MP/AN 2017       
               

I SPAŢII PENTRU ACTIVITĂTI DE PRESTĂRI SERVICII      

1 Spaţii pentru activităţi meştesugăreşti şi de prestări      

  servici asimilate,desfasurte de firme si cooperative         
  meşteşugăreşti şi persoane fizice autorizate 4    

2 

Spaţii pentru 
activităţi 
financiar-
bancare de credit 

        

  schimb valutar si loterii     4       
3 Spaţii pentru activităţi comerciale ,de alimentaţie      

  publică şi turism          

  a) spaţii pentru activităţi comerciale cu profil alimentar 3       
  b) spaţii comerciale pentru unităţi de alimentaţie       

  publică tip bar-discotecă     3    

4 Spaţii pentru activităţi social-culturale,sportive si de      

  cult            

  a) spaţii pentru farmacii sanitare si sanitar-veterinare 3    

  b) spaţii pentru activităţi de cultură si pregatire profesionala         2    

  c) spaţii pentru cluburi si asociaţii sportive 1    

  d)spatii cu destinatie magazie  
magazii pentru lacatarii bloc 96 
ap, 

2    

5   Spaţii pentru sedii de firmă si birouri   2    

II TERENURI APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC      

1  terenuri pentru culturi agricole de câmp  0.1       
2 terenuri pe care sunt amplasate garaje baracamente etc.           2    

3 
teren pentru desf.activitatilor comerciale si de agrement 
provizorii  

5lei/mp/
zi 

   

4 

terenuri 
neproductive 
lei/ha/an 
 
 

      
300 
 

   



  
 
 
 
 
 

TARIFELE LUNARE  SE VOR MAJORA:     

 

cu 25% la toate spaţiile comerciale si de alimentaţie publică,care pe langă activitatea de baza 
desfăşoară şi jocuri 

 mecanice şi/sau jocuri de noroc      

         

 TARIFELE LUNARE SE VOR REDUCE      

 

10% pentru spaţiile care nu sunt conectate la reteaua de 
apă ,canal,electricitate 

   

 15% pentru suprafaţa locativă folosită pentru birouri situate în subsoluri şi mansarde   

 

30% pentru spaţiile care nu sunt conectate la reţeaua de 
termoficare 

    

 

50% pentru spaţiile folosite de persoane cu handicap,persoane fizice,asociaţii sau cooperative de 
invalizi de război 

 

asociaţii,organizaţii sau societăţi cu scop caritabil şi de apărare a drepturilor omului,precum şi urmaşii 
martirilor şi  

 răniţilor revoluţiei din decembrie 1989      

         

         

         

         

         

 

 PRESEDINTE 
DE ȘEDINȚĂ 

  CONTRASEMNEAZĂ     
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I M P O Z I T U L 

ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

  

            Orice persoana care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în 
România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport. 

            Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pe perioada care mijlocul de transport este 
inmatriculat/inregistrat in Romania. 

            Impozitul pe mijlocul de transport se plateste la bugetul local al UAT unde persoana isi are 
domiciliul,sediul, punctul de lucru , dupa caz. 

            In cazul unui mijloc de transport in leasing ,impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza de 
către locatar. 

                        SCUTIRI: 

                        Nu se datoreaza impozitul pe mijloacele de transport pentru: 

            Persoanele fizice, veteranii de razboi sau vaduvele  de razboi sau  vaduvelor nerecasatorite ale 
veteranilor de razboi pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului ; 

            Mijloacele de transport proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav si 
accentuat si ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de 
invaliditate ,pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului; 

 Persoanelor persecutate din motive politice si eroi martiri Revolutiei din decembrie 1989 sunt 
scutiti de impozitul  asupra mijloacelor de transport. 

Navele fluviale de pasageri ,barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu 
domiciliul in Delta Dunarii; 

Mijloacele de transport ale institutiilor publice 

Persoanele  juridice care au ca profil transportul de calatori in comun in regim urban sau 
suburban,inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati,daca tariful de transport este stabilit in 
conditii de transport public; 

Vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare; 

Mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral; 

Mijloacele de transport folosite exclusiv pentru interventii in situatii de urgente; 

Mijloacele de transport ale institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea 
Ministerului Educatiei si Cercetari Stintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului. 

           Mijloacele de transport ale fundatiilor infiintate prin testament constituite conform legii cu 
scopul de a intretine ,dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala ,social si cultural; 



Mijloacele de transport ale organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de 
servicii sociale in unitati specializate care asiguragazduire,ingrijire sociala si 
medicala,asistenta ,ocrotire,activitati de recuperare,reabilitare si reinsertie sociala pentru copil,familie, 
persoane cu handicap,persoane virsnice,precum si pentru alte persoane aflate in dificultate,in conditiile 
legii; 

Autovehicule actionate electric; 

Autovehicule second-hand inregistrate ca stoc de marfa si care nu sunt utilizate in folosul 
propriu al operatorului economic,comerciant auto sau societate de leasing; 

Mijloacele de transport detinute de catre organizatiile cetatenilor apartinand  minoritatilor 
nationale; 

Scutirea la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul 
agricol se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune 
documentele justificative. 

         Impozitul asupra mijloacelor  de  transport cu  tractiune  mecanica care  apartin  contribuabilor se 
stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului pentru fiecare 200 cm3 sau fractiune din 
aceasta cu suma corespunzatoare din tabel: 

Tipul mijlocului de transport                                                    lei/an/200 cm3 sau fractiun 

 

1.Motociclete,tricicluri,cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica 

 de pana la 1600cm3 inclusiv                                                                                                      8  

2.Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica  de peste 1600cm3                9 

3.Autoturisme cu capacitate cilindrica de la 1601  si 2000cm3                                                 18 

4.Autoturisme cu capacitate cilindrica de la 2001 si 2600 cm3                                                 72 

5.Autoturisme cu capacitate cilindrica de la 2601cm3si 3000 cm3                                         144 

6.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001cm3                                                      290 

7. Autobuze,autocare,microbuze                                                                                                24 

8. Autovehicule de pana la 12t  inclusiv                                                                                     30 

9. Tractoare inmatriculate                                                                                                           18 

 Vehicule  inregistrate 



1.     Vehicule cu capacitate cilindrica                                                                             lei/200cm3 

1.1   Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4800 cm3                                               3 

1.2   Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4800 cm3                                               5 

2.     Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata                                                            75 lei/an 

            Pentru mijloacele de transport  hibride ,impozitul se reduce cu minimum 50%. 

Pentru un atas impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 
motocicletele respective. 

Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone     

      Numarul axelor si masa totala                         impozitul (lei/ an autovehicul) pentru vehicul 

      Maxima autorizate (in tone)                            angajate exlusiv la transport intern 

                                                                                 Vehicule cu 
sistem                                                                                    de suspensie pneumatica             cu alt 
sistem  de    

                                                                           sau un echivalent recunoscut           suspensie     

1. Vehicule cu 2 axe si cu masa : 

1) nu mai putin de 12 tone,dar mai mica  de 13 tone       0                                           133 

2)nu mai putin  de 13 tone,dar mai mica de 14 tone      133                                         367 

3)nu mai putin de 14 tone,dar  mai mica de 15 tone       367                                        517 

4)nu mai putin de 15 tone,dar mai mica de 18 tone        517                                     1.169 

5) Masa de cel putin 18 tone                                           517                                     1.169 

2.Vehicule 3 axe si cu masa: 

1)nu mai putin de 15tone,dar mai mica de 17 tone         133                                         231 

2)nu mai putin de 17tone, dar mai mica de 19 tone        231                                         474 

3)nu mai putin de 19 tone,dar mai mica de 21 tone        474                                         615 

4)nu mai putin de 21tone,dar mai mica de 23 tone         615                                          947 

5)nu mai putin de 23tone,dar  mai mica de 25 tone        947                                        1.472           

6)nu mai putin de 25tone,dar mai mica de 26 tone         947                                         1.472 

7)masa  de cel putin 26 tone                                            947                                         1.472   

3.Vehicule cu 4 axe si cu masa : 

1)nu mai putin de 23tone dar mai mica de 25 to.        615                                            623 

2)nu mai putin de 25tone,dar mai mica de 27 tone     623                                            973 

3)nu mai putin de 27tone,dar mai mica de 29 tone     973                                           1.545 

4)nu mai putin de 29tone,dar mai mica de 31 tone   1.545                                          2.291 



5)nu mai putin de 31tone,dar mai mica de 32 tone   1.545                                          2.291 

6)masa de cel putin 32 tone                                       1.545                                          2.291  

              Combinatii de autovehicule de transport marfa  cu masa totala maxima autorizata egala sau 
mai mare de 12 tone. 

          Impozit, in lei, pentru vehicule angajate exclusiv in operatiunile de transport intern si 
international. 

  Numarul axelor si masa totala maxima autorizata       vehicule cu sistem      de vehicule cu 

                                                                                       de suspensie                 alt sistem 

                                                                                       sau echiv.recunoscut 

I. Vehicule cu 2+1 axe 

  1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone.           0                             0

  2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone.           0                             0    

  3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone.           0                           60  

  4 Masa de cel putin18 tone, dar mai mica de   20 tone.        60                         137

  5 Masa de cel putin 20 tone,dar mai mica de 22 
tone         137                         320                              

  6 Masa de cel putin 22 tone,dar mai mica de 23 tone         320                         414 

  7 Masa de cel putin 23 tone,dar mai mica de 25 tone         414                         747 

  8 Masa de cel putin 25 tone,dar mai mica de 28 tone         747                      1.310 

  9 Masa de cel putin 28 tone                                                747                       1.310 

II.   Vehicule cu 2+2 axe 

  1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de25 tone.             128                           299 

  2 Masa de cel putin25 tone, dar mai mica de 26 tone.             299                           491 

  3 Masa de cel putin26 tone, dar mai mica de 28 tone.             491                           721 

  4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 



tone.            721                           871           

  5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone.            871                        1.429 

  6 Masa de cel putin31 tone, dar mai mica de33 tone.           1.429                        1.984 

  7 Masa de cel putin 33 tone,dar mai mica de 36 tone           1.984                        3.012    

  8 Masa de cel putin 36 tone,dar mai mica de 38 tone           1.984                        3.012 

  9 Masa de cel putin 38 tone                                                  1.984                         3.012 

III. Vehicule cu 2+3 axe 

  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de38 tone.         1.579                         2.197   

  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone.        2.197                         2.986      

  3 Masa de cel putin 40 tone,                                                 2.197                         2.986 

IV   Vehicule cu 3+2 axe 

  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone.        1.395                         1.937 

  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone.        1.937                         2.679  

  3 Masa de cel putin40 tone,dar mai mica de 44 tone           2.679                         3.963 

  4 Masa de cel putin 44 tone                                                  2.679                         3.96 

V   Vehicule  cu 3+3 axe 

  1 Masa de cel putin 36 tone,dar mai mica de38 
tone              794                             960          

  2 Masa de cel putin 38 tone,dar mai mica de 40 tone             960                          1.434 

  3 Masa de cel putin 40 tone,dar mai mica de 44 tone          1.434                          2.283 

  4 Masa de cel putin 44 tone                                                  1.434                         2.283 

         -In cazul unei remorci ,al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de 
autovehicule ,impozitul pe mijloacele de transport este egala cu suma corespunzatoare cu tabelul de 



mai jos: 

      Masa toatala maxima autorizata                                                               -lei/an - 

a)pana la o tona inclusiv                                                                                      9 

b)intre 1 si 3 tone inclusiv                                                                                  34 

c)intre 3 si 5 tone inclusiv                                                                                  52 

d)peste 5 tone                                                                                                     64 

              Pentru mijloacele de transport pe apa ,impozitul pe mijlocul de transport este  egal cu suma din 
tabel : 

     LEI/AN 

a) luntre,barci fara motor,folosite pentru pescuit si uz personal                21 

b) barci fara motor,folosite in alte scopuri                                          56 

c) barci cu motor                                                                                  210 

d) nave de sport si agrement                                                            1000 

e) scutere de apa                                                                                210 

f) remorchere si impingatoare X 

   f1)  pana la 500 CP inclusiv                                                     559 

   f2)  intre 501 si 2000 CP                                                                     909 

   f3)  intre 2001 si 4000CP                                                                1.398 

   f4)  peste 4000CP                                                                           2.237 

g) vapoare –pentru fiecare 1000tdw sau fractiune din aceasta      182 

h) ceamuri ,slepuri si baraje fluviale,in functie de capacitatea de incarcare X 

   h1)   pana la 1500tone inclusiv                                                                   182 

   h2)   peste 1500 si pana la  3000 de tone inclusiv       280 

   h3)   peste  3000 de 
tone                                                                                               

    490 



         

         Capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste 
prin cartea de identitate  a mijlocului de transport,prin factura de achizitie sau alt document similar. 

              Plata taxei pe mijloacele de transport si declararea : 

            Impozitul mijlocului de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care detine 
mijlocul de transport inregistrat/inmatriculat in Romania la data de 31decembrie a anului fiscal anterior. 

            In cazul dobandirii unui mijloc de transport,proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o 
declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are domiciliul,sediul sau 
punctul de lucru,dupa caz,in teremen de 30 de zile de ladata dobandirii si datoreaza impozit pe 
mijloacele de transport incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii 
mijlocului de transport. 

            In cazul in care mijlocul de transporteste dobandit in alt stat decat Romania,proprietarul 

Acestuia are obligatia sa depuna o declarative la organul fiscal local in a carui raza teritoriala 
decompetenta are domiciliul,sediul sau punctual de lucru ,dupa caz,si datoreaza impozit pe mijloacele 
de transport incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii  acestuia in 
Romania. 

            In cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport ,proprietarul are obligatia sa depuna o 
declaratie la organul fiscal unde isi are domiciliul in termen de 30 de zile de la data radierii ,si inceteaza 
sa datoreze impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

            In cazul oricarei situatii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de 
transport ,inclusiv schimbarea domiciliului  ,are obligatia depunerii declaratiei cu privire la mijlocul de 
transport la organul fiscal local pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul in termen de 30 de 
zile ,inclusiv si datoreaza impozitul pe mijloacele de transport in noile conditii incepand cu data de 1 
ianuarie a anulului urmator. 

            In cazul unui mijloc de transport in leasing se aplica urmatoarele reguli: 

            -impozitul se datoreaza de locatar incepand cu data  de 1 ianuarie a anului urmator incheierii 
contractului de leasing financiar,pana la sfarsitul anului in care inceteaza contractul de leasing financiar; 

            -locatarul are obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal pe raza de domiciliu in 
termen de 30 zile, pe baza documentelor care atesta posesia bunului ,insotita de copie a acestor 
documente ; 

            -la incetarea contractului de leasing ,atat locatarul,cat si locatorul au obligatia depunerii 
declaratiei fiscale la consiliul local competent ,in termen de 30 de  zile ,pe baza documentelor care 
atesta posesia bunului ,insotita de copie a acestor documente ; 

            Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta obligatia persoanelor ce benificiaza de scutiri sau 
reduceri la plata impozitului pe mijloacele de transport. 

                        Plata impozitului 

Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual,in doua rate egale , pana la datele de 31 
martie si 30 septembrie inclusiv. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pentru persoanele fizice si juridice pe mijlocul de 
transport, datorat pentru intregul an, pana la data de 31 martie a anului ,se acorda o bonificatie  de pana 
la 10% inclusiv. 



Impozitul anual pe mijlocul de transport de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la 
primul termen de plata . In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de 
transport ,suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora . 

 

PREȘEDINTEDE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ, 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL TULCEA                                                                                ANEXA NR.5 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  JURILOVCA                  la HCL 69 din  13.12.2016 

 

ALTE TAXE SI TARIFE LOCALE 

                                                    

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,  AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR 

  

      Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat,aviz sau alta autorizatie prevazuta in prezentul 
capitol trebuie sa plateasca taxa mentionata in acest capitol la compartimentul de specialitate inainte de 
a i se elibera certificatul,avizul sau autorizatiea necesara. 

            Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism ,autorizatii de construire si alte avize si 
autorizatii: 

 

 Suprafata terenurilor pentru care se solicita certificatul(mp) pentru mediul urban: 

  

                                                                                                     NIVELUL TAXEI 

                                                                                                         PERCEPUTE 

                                                                                                                   -LEI- 

 -  pana la 150 mp 
inclusiv                                                                           6_________________                                          
                                                            

 - intre 151si 250 mp inclusiv                                                                       6 

 - intre 251 si 500 mp inclusiv                                                                      8 

 -intre 501 si 750 mp inclusiv                                                                     12 

 -intre751 si 1000 mp inclusiv                                                                    14 

 -peste 1000mp                                                                                 14+0.01lei/mp pentru fiecare 

                                                                                                               mp care depaseste 1000mp  

           -pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevazuta pentru mediu urban 

-Prelungirea unui certificat de urbanism  este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea  certificatului sau autorizatiei  initiale. 

-Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei initiale 

-Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea 
teritoriului,de catre primari sau structurile de specialitatedin cadrul consiliului judetean se stabileste la 
15 lei. 

-  Pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire anexa 



este egala 0.5 % din valoarea autorizata  a lucrarilor de constructii :  

-Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire  pentru lucrarile care se autorizeaza este egala 
cu 1% din valoarea autorizata  a   lucrarilor de constructie inclusiv instalatii aferente; 

-Pentru taxele prevazute mai sus ,stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie se 
aplica urmatoarele reguli: 

            -taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana 
care solicita autorizatia  si se plateste inainte de emiterea acesteia; 

            -taxa  pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru o cladire ,nu poate fi mai mica 
decat valoarea impozabila a cladirii   ; 

            -in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie ,dar nu mai tarziu de 
15 zile de la data expirarii autorizatiei, persona autorizata depune o declaratie privind valoarea de 
constructie la compartimentul administratiei publice locale; 

            -pana in cea de-a  15-a zi  inclusiv  de la data depunerii situatiei finale privind valoarea 
lucrarilor de constructii ,compartimentul de specialitate are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza 
valorii reale a lucrarilor de constructie ; 

            -pana in cea de-a 15-a zi,inclusiv ,de la data la care compartimentul de specialitate al 
autoritatii administratiei publice locale a comunicat valoarea stabilita pentru taxa,trebuie platita orice 
diferenta de taxa datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice diferenta de taxa care 
trebuie rambursata de autoritatea administratie publice locale; 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfintare, totala sau partiala a unei constructii este egala 
cu 0.1 % din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, 

 aferenta partii desfiintate. 

            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 explorare si se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati de terence vor fi 
efectiv afectati  la suprafata solului de foraje si excavari cu o valoare de 15 lei. 

                        In termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare si prospectare,contribuabilii 
au obligatia sa declare suprafata efectiv afectata de foraje sau excavari ,iar in cazul in care aceasta 
difera de cea pentru care a fost emisa anterior o  autorizatie,taxa aferenta se regularizeaza astfel incat sa 
reflecte suprafata efectiv afectata.             

       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 este egala cu 3%   din 
valoarea autorizata lucrarilor de organizare de santier; 

-Pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori 
campinguri este egala cu  2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie ; 

            -Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri,tonete,cabine,spatii de 
expunere ,situate pe caile si in spatiile publice ,precum  si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor 
de afisaj,a firmelor si reclamelor este de pana la 8 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de 
constructie;    

            Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele 
publice de apa,canalizare ,gaze.energie electrica ,telefonie si televiziune prin cablu se stabileste la 



13 lei;    

                             

           Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa este de   9 lei. 

            Taxe entru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati 

 

-Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare:   20 lei                        

-Taxa pentru eliberarea atestatului,eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol  se stabilesc la:   80 lei 

-Persoanele a caror activitate    se incadreaza in grupele 561-Restaurante,563-Baruri si alte 
activitati de servire a bauturilor, 932-Alte activitati recreative si distractive potrivit clasificarii CAEN 
datoreaza bugetului local pe raza unde isi desfasoara activitatea o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala 
a autorizatiei privind desfasurarea activitatii respective in suma de : 

            - 1000 lei pentru o suprafata de pana la 500 mp inclusiv; 

            - 4000 lei pentru o suprafata mai mare de 500 mp 

            Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica in cazul in care indeplineste 
conditiile prevazute de lege ,se emite de catre UAT Jurilovca pentru unitati amplasate pe teritoriul UAT 
Jurilovca;   

                        Scutiri: 

             Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor ,avizelor si autorizatiilor urmatoarele: 

            -  certificatele, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt veterani de razboi,vaduve de 
razboi sau vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi ; 

            - Beneficiari ai Decret-lege nr.118/1990 republicat si modificat; 

            - Pentru lacasuri de cult; 

            - Infrastructuri din transporturi care apartin domeniului public al statului; 

            - Lucrarile de interes public national ,judetean sau local; 

            - Daca beneficiarul constructiei este o institutie publica 

            - Autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare ,conform legii 

            - Beneficiarul constructiei este o institutie care functioneaza sub conducerea MECS si MTS ; 

            - O fundatie  infiintata prin testament ,constituita conform legii cu scopul de a intretine institutii 
de cultura nationala,de a sustine actiuni cu caracter umanitar,social si cultural; 

            - Organizatii care au ca activitate unica acordarea de servicii sociale in unitati specializate care 
asigura gazduire ,ingrijire sociala si medicala ,asistenta ,ocrotire,activitati de recuperare, reabilitare 
pentru copii,familie,persoane cu handicap,persoane virstnice,si alte persoane aflate in dificultate; 

            - In cazul unei calamitati naturale; 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 

            Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate 

            Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in baza unui contract sau 



alt fel de intelegere incheiata,datoreaza plata taxei ; 

            Taxa prevazuta pentru servicii de reclama si publicitate, se plateste la bugetul local in raza 
careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate. 

            Taxa pentru serviciide reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei de 3 %    la 
valoarea servicilor de reclama si publicitate. 

            Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza sa 
fie obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoare adaugata. 

            Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 
zece a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si 
publicitate. 

                        Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate 

            Orice persoana care utilizeaza un panou,un afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si 
publicitate datoreaza plata taxei anuale catre bugetul local al comunei in raza careia este amplasat 
panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva. 

            Valoarea  taxei pe afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin inmultirea 
numarului de matri patrati sau a fractiunii de metru patrata suprafetei afisajului pentru reclama sau 
publicitate cu suma stabilita astfel:                                                                                                               

-In cazul unui afisaj  situat in locul in care o persoana  deruleaza o activitate economica este 
de   32 lei; 

-In cazul oricarui alt panou ,afisaj sau al carei altei structuri de afisaj pentru reclama si 
publicitate este de 23 lei.                                                                                        

            Taxa pentru afisaj in scop de reclama di publicitate se recalculeza pentru a reflecta numarul de 
luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate. 

            Taxa pentru afisaj in scop de  reclama si publicitate se plateste anual  in doua rate  egale astfel: 
31 martie si 30 septembrie inclusiv . 

             Taxa pentru afisaj in scop de  reclama si publicitate, datorata aceluiasi buget local de catre 
contribuabili, persoane fizice si juridice,de  pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral  pana la primul 
termen de plata. 

   Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitatea au obligatia 
depunerii o declaratie in termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj. 

                        Scutiri: 

            Taxa pentru reclama si publicitate si taxa de afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica 
institutiilor publice,cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice. 

             Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica unei persoane care inchiriaza 
panoul,afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane in acest caz taxa prevazuta fiind platita de 
aceasta ultima persoana. 

            Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele,panourile sau 
alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor. 

            Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de indentificare 
a instalatiilor energetice,marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie,precum si alte informatii de 
utilitate publica si educationale. 



            Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul 
efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate,prin constructia lor, realizarii de reclama si 
publicitate.  

                    Impozitul pe spectacole 

            Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata  din 
vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor . 

 2 % ,pentru  spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic,sau alta manifestare 
muzicala,prezentarea unui film la cinematograf,spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna 
sau internationala; 

-2% in cazul  oricarei alte manifestari decit cele enumerate mai sus. 

            Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole au obligatia de : 

                        -a înregistra biletele de intrare la compartimentul de specialitate al autoritatii locale 
asupra locului unde are loc spectacolul; 

                        -a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat spectacolul sau in orice 
alt loc unde se vind bilete de intrare; 

                        -a emite un bilet de intrare pentru toate sumele primite de la spectatori; 

-a asigura documente  justificative  la cererea compartimentului de specialitate, privind 
calculul si plata impozitului pe spectacole; 

Scutiri: 

-sunt scutite spectacolele organizate in scopuri umanitare 

            TAXA HOTILIERA 

Taxa hotileliera in cota de 1% din valoarea totala a cazarii,care se incaseaza de persoanele juridice prin 
intermediul carora se realizeaza cazarea. 

            TAXE SPECIALE 

            -Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si 
juridice,precum si promovarea turistica a localitatii, se pot adopta taxe speciale; 

            -Domeniile in care se pot adopta taxe speciale pentru seviiciile publice locale ,precum si 
cuantumul acestora se stabilesc  conform Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale. 

-Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de 
serviciile oferite de institutia sau serviciul public de interes local,potrivit regulamentului de organizare 
si functionare al acestora; 

            

SCUTIRI 

Se acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale pentru urmatoarele persoane fizice sau 
juridice: 

                        -veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de 
razboi; 

             -persoanele fizice din decretul lege 118/1990(art.1); 

                        -institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si 



Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului cu exceptia incintelor folosite pentru 
activitati economice; 

                        -fundatiile infiintate prin testament,constituite conform legii ,cu scopul de a sustine 
actiuni cu caracter umanitar,social si cultural; 

                        -organizatiile care au ca unica activitate acordare gratuita de servicii sociale in unitati 
specializate care asigura gazduire,ingrijire sociala,medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, 
reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varsnice precum si 
pentru alte persoane aflate in dificultate ,in conditiile legii: 

                        -reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor 
incadrati in grad I de invaliditate. 

            Taxele speciale instituite se reduc cu 50 % pentru persoanele fizice care domiciliaza in 
localitatile precizate in: 

               -Hotararea Guvernului nr.323/1996 cu modificarile ulterioare 

               -Hotararea Guvernului nr.395/1996 cu modificarile ulterioare. 

ALTE TAXE LOCALE 

   I.Se stabilesc urmatoarele taxe  pentru anul 2017: 

Taxa speciala aferenta serviciului prestat în cazul constatarii desfacerii casatoriei prin divort pe 
cale administrativa prin acordul sotilor in cuantum de 500 lei; 

Eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte planuri detinute de consiliile 
locale se stabileste o taxa locala de   32 lei inclusiv; 

            Contracte de fiducie: 

-In cazul persoanelor fizice si juridice care incheie contracte de fiducie ,impozitele si taxele 
locale sunt platite de fiduciar la bugetele locale unde sunt inregistrate bunurile care fac obiectul 
contractelor de fiducie ,incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost incheiat 
contractul. 

 - Taxa activitati stare civila în zile nelucratoare: 200 lei 

 - Taxa oficiere în afara sediului Primariei :200 lei 

 - Taxa oficiere în zile lucratoare in afara orelor de program :50 lei 

 - Taxe de copiere : 

  - după planul cadastral al comunei : 5 lei/pagina 

  - după documentele din arhiva instituţiei :5 lei/pagina 

-Taxa copiere alte documente -1 leu pagina 

-Transmitere fax – 2 lei pagina national 

                            - 4 lei pagina international 

                            - 1 leu pagina la receptie 

 Închiriere camin cultural pentru : 

 - Nunti : 500 lei, 

 - Botezuri : 250 lei, 



 - Sedinţe :300 lei, 

 - Spectacole :100 lei/ manifestare 

Inchiriere sala de sedinte :200 lei 

            Taxe pentru gospodaria comunala : 

  - Racordare la reteaua de distributie apa potabila si canalizare :30 lei 

  - Racordare la reteaua canal menajer :30 lei 

  - Taxa habitat :120 lei/gospodarie 

  - Canal menajer          -80% la casa 

                                                           -80% la apartament 

- Comerţ stradal : 20 lei/zi 

- Livrarea apei potabile    2  lei m3 

- Taxa apa potabila pentru consumatorii necontorizati :70 lei/persoana 

 - Apă menajera 1.43 lei mc 

- Inchiriat fadroma 150 lei /ora 

- Inchiriat tractor cu remorcă 100 lei/ora 

- Taxa piaţă pentru : 

  

 vânzarea produselor animale din gospodaria proprie : 5 lei 

 vânzarea produselor alimentare pers.jurid 10 lei, 

 vânzarea produselor nealimentare pers .jurid. 15 lei 

 vânzarea animalelor 5 lei/cap 

 vânzare pasari 1 leu/cap 

 vânzarea produselor agricole 10 lei, 

 vânzarea produselor lemnoase 20 lei 

  

  - Taxa maşină mortuară: 100 lei 

  - Inchiriere Logan in afara localitatii :1.3lei/km 

  - Plăcuţe înmatriculare tractor 2 Buc. : 100 lei 

 `- Plăcuţe înmatriculare motoscuter : 60 lei 

              - Placute inmatriculare mijloace hipo : 60 lei 

               -Taxa inscriere mijloace hipo : 20 lei 

               -Taxa inscriere barci : 30 lei 

  -Taxa inscriere vehicule nesupuse înmatricularii : 100 lei 



  -Taxa eliberare certificat fiscal :5 lei 

  - Taxa inregistrare contract de arenda-2 lei/ha si fractiune de hectar 

   -Taxa de parcare -5 lei/zi/autoturism 

   -Taxa rebransare apa potabila -2000 lei 

   -Taxa garantie la rebransare  - 1000 lei 

    -Sanctiune pentru consum apa din mai multe bransamente 

     (debransare,fara posibilitati de rebransare)     -500 lei 

   -Taxa acostare – 300 lei/an    

   -Taxa speciala temporara pentru cheiaj  -5000 lei/an 

   -Extractie piatra pentru constructie -50 lei/m3 

   -Extractie  piatra neconforma -20 lei/m3 

   -Taxa jocuri recreative 30 lei/zi 

 

                        SCUTIRI : 

            -Scutirea la plată taxei habitat pentru persoanele cu handicap grav ,accentuat sau mediu ; 

            -Scutirea la plată a taxei habitat în proportie de  60% pentru persoanele ce dețin cote parți din 
imobil și nu locuiesc în imobil; 

  

   II.Taxe de autorizare pentru organizarea şi desfasurarea unor activităţi economice, de turism şi 
agrement pe teritoriul RBDD,pe raza de competenţă a UAT Jurilovca. 

           1.Pescuit şi valorificarea resurselor acvatice 

 - Pescuit-persoane fizice - taxă eliberare autorizaţie-100 lei/an 

                                                     - taxă viză anuală-100 lei/an 

             - Achiziţionarea şi valorificarea resurselor acvatice –persoane juridice 

                                                     - taxă eliberare autorizaţie –1000lei/an 

                                                     - taxă viză anuală-500 lei/an 

            2. Turism 

            - Unităţi de cazare- taxă eliberare autorizaţie-30 lei/cameră/an 

                                         - taxă viză anuală-30 lei/cameră/an 

            3.Transport  cu ambarcaţiuni/nave în scop turistic  şi agrement pe traseele autorizate 

                                          - taxă eliberare autorizatie-100 lei/an 

                                         - taxă viză anuală-100 lei/an 

            4.Transport tehnologic de mărfuri cu mijloacele de transport naval-până la 200 tone inclusiv       

                                         -taxă eliberare autorizatie-100 lei/an 



                                         -taxă viză anuală-100 lei/an 

          5.Piscicultură    

                                         -taxă eliberare autorizaţie-1000 lei/an 

                                         -taxă viză anuală-500 lei/an 

            6.Creşterea animalelor 

               Ovine                -taxă eliberare autorizatie-2 lei/cap/an 

                                         -taxă viză anuală-2 lei/cap/an 

               Bovine              -taxă eliberare autorizatie-10 lei/cap/an 

                                         -taxă viză anuală-10 lei/cap/an 

             7.Comerţ cu amănuntul în magazinele nespecializate , cu vânzare predominantă de produse 
alimentare,băuturi şi tutun 

                                         -taxă eliberare autorizaţie-300 lei/an 

                                         -taxă viză anuală-300 lei/an 

            8.Comerţ cu amănuntul al carburanţilor 

                                         -taxă eliberare autorizatie-500 lei 

                                         -taxă viză anuală-500 lei 

            9.Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile 

                                         -taxă eliberare autorizaţie- 1000 lei 

                                         -taxă viză anuală- 1000 lei 

            10.Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile 

                                         -taxă eliberare autorizatie-1000 lei 

                                         -taxă viză anuală-1000 lei 

            11.Recoltare resurse stuficole 

                                      A.Societăţi comerciale,asociaţii: 

                                         -taxă eliberare autorizatie- 2000 lei 

                                         -taxă viză anuală- 1000 lei 

                                      B.persoane fizice autorizate,i.i: 

                                        -taxă eliberare autorizaţie- 500 lei 

                                         -taxă viză anuală-300 lei 

IIActivităţi de valorificare a resurselor peisagistice 

            1.fotografiere în scop comercial 

                                         -taxă eliberare autorizaţie -100 lei/echipă/zi 

            2.filmare în scop comercial (filme de scurt metraj,filme artistice) 

                                         -taxă eliberare autorizaţie -2000 lei/contract 



 

III.Alte activităţi economice,altele decât cele enumerate mai sus 

                                     A.Societăţi comerciale,asociaţii: 

                                         -taxă eliberare autorizaţie-300 lei 

                                         -taxă viză anuală-300 lei 

                                     B.persoane fizice autorizate: 

                                         -taxă eliberare autorizaţie-100 lei 

                                         -taxă viză anuală-100 lei 

        Detinatorii autorizatiei pentru desfasurarea activitatilor mentionate la pct.1 lit. C si d sunt scutiti de la plata 
taxei pentru obtinerea permisului de acces nave/ambarcatiuni in rezervatie, perceput de ARBDD. 

                        ALTE DISPOZITII COMUNE 

            -Se pot stabili cote aditionale la impozitele  si taxele locale in functie  de urmatoarele criterii : 
economice,sociale ,geografice,si necesitatile bugetare locale : 

            -Cotele aditionale nu pot fi mai mari de 50% fata de nivelurile maxime stabilite ; 

            -Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv , se majora impozitul pe teren 
cu   500%, incepand cu al treilea an. 

Se majoreaza impozitul pe cladiri si teren cu 500% pentru cladirile si terenurile aferente 
neingijite ,situate in intravilan. 

            Cladirile si terenurile care intra sub incidenta situatiei de mai sus  se stabilesc  conform 
elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale. 

 FACILITATI 

           In anul fiscal 2017 vor fi scutiti de la plata contribuabilii persoane fizice si juridice  cu debite 
restante de pana la 15 lei inclusiv, acumulate pana la data de 31.12.2016. 

           XII.- SANCŢIUNI 

            Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspundere disciplinara, contraventionala sau 
penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare. 

Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie 
considerate, potrivit legii, infractiuni: 

       PERSOANE FIZICE 

 a)Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere se sanctioneaza cu amenda de 270 lei. 

 b)Nedepunerea  declaratiilor de  impunere se sanctioneaza cu amenda de 650 lei. 

 c)Refuzul de a furniza informatii sau documente precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare 
de la data solicitarii se sanctioneaza cu amenda de 650 lei. 

                        

       PERSOANE JURIDICE 

  a)Depunerea peste termen se sanctioneaza  cu amenda de 1116 lei. 

  b)Nedepunerea declaratiilor de impunere se sanctioneaza cu amenda de 2784 lei 



Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea , inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea 
dupa caz a biletelor si a abonamentelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se 
sanctioneaza cu amenda de 500 lei. 

                        -necomunicarea informatiilor si a documentelor in vederea clarificarii si a stabilirii reale 
a situatiei fiscale a contribuabililor in cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu 500 lei. 

In cazul persoanelor juridice ,limitele minime si maxime  ale amenzilor se majoreaza cu 300%. 

            Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari sau persoane 
imputrnicite de acesta. 

            Contraventiile prevazute in prezentul capitol li se aplica dispozitiilor OG nr 2/2001 privind 
regimul juridic al contraventiilor,  aprobată prin Legea nr 180/2002, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 

            DISPOZITII FINALE 

            -Impozitele si taxele locale, majorarile de intarziere, precum si amenzile aferente acestora 
constituie integral venituri la bugetele locale. 

            -Impozitul pe cladiri, precum si amenzile aferente constituie venit la bugetul local; 

            -Impozitul pe teren, precum si amenzile aferente constituie venit la bugetul local; 

            -Impozitul pe mijloacele de transport ,majorarile si amenzile aferente constituie venit la bugetul 
local: 

            -Veniturile provenite din impozit pe mijloacele de transport peste 12 to, majorarile precum si 
amenzile aferente, 60% constituie venituri la bugetul local si 40% constituie venituri la 
bugetul  judetean. 

            - La eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii 
consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit  in proportie de 50% 
la bugetul local al comunelor si 50% bugetul local al judetului. 

            -Taxa de reclama si publicitate, precum si amenzile aferente constituie venit la bugetul local. 

            -Impozitul pe spectacole, precum si amenzile aferente constituie venituri la bugetul local al 
unitatii unde are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva. 

            -Celelalte taxe prevazute precum si amenzile aferente constituie venit la bugetul local al unitatii 
unde este situat locul public sau echipamentul respectiv ori unde trebuie inmatriculat vehicolul lent. 

            -Constituie venit la bugetul local sumele provenite din : 

                        -majorarile pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale; 

                        -taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru prevazute de lege; 

                        -taxele  extrajudiciare de timbru prevazute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor 
efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale . 

            Sumele prevazute mai sus se ajusteaza pentru a reflecta rata inflatiei in conformitate cu normele 
elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice. 

 



            Invederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentul 
de specialitate ale autoritatii  administratiei publice locale are competenta de a solicita informatii 
si documente cu relevanta fiscala sau pentru  indentificarea contribuabililor sau a materiei 
impozabile ori taxabile dupa caz, iar notarii, avocatii, executorii judecatoresti, organele de politie, 
organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere si 
inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, 
serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si alta entitate care detine 
informatii sau documente cu privire la bunurile impozabile sau taxabile, dupa caz, ori la 
persoanele care au calitatea de contribuabil au obligatia furnizarii acestora fara plata. 

  

                     DISPOZIȚII TRANZITORII 

 

            In vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017 se stabilesc urmatoarele 
reguli: 

                        -Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2016 au in proprietate cladiri 
nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta au obligatia sa depuna declaratii pana la data de 31 martie 
2017 inclusiv. 

                        -Persoanele fizice si juridice care la data de 31decembrie 2016 detin mijloace de 
transport radiate din circulatie au obligatia sa depuna o declaratie in acest sens, insotita de documente 
justificative la compartimentele de specialitate ale autoritatii publice locale pana la data de 31 martie 
2017 inclusiv. 

                        -Persoanele Juridice au obligatia sa depuna declaratii privind cladirile pe care le detin in 
proprietate la data de 31 decembrie 2016, destinatia si valoarea impozabila a acestora , pana la data de 
31 martie 2017 inclusiv; 

                        -Scutirile de la plata impozitului/ taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a 
impozitului pe miloacele de transport se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2017, persoanelor care 
detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2016 si care sunt depuse la 
compartimentul de specialitate ale autoritatilor publice locale , pana la data de 31.03.2017. 

            Indexarea impozitelor si taxelor locale nu se aplică în anul 2017 întrucât indicele de inflație 
pentru anul 2016 este de 99,07  . 

  

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ, 



 

ROMÂNIA 
JUDETUL TULCEA 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JURILOVCA 
 
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAXE 
EXTRAJUDICIAR
E DE TIMBRU 

   

       

       

Extras din noma judiciara   
NIVELURILE 
PENTRU 
ANUL 2017 

  

             
CAP 1 Taxe pentru eliberarea    x    
cele eliberate de instante,Ministerul        
justitiei ,Parchetul de pe linga Curtea        
Suprema de justitie si d notari publici        
precum si pentru alte servicii prestate        
de unele institutii publice        
1.Eliberarea de catre organele admi    2   
nistratiei publice centrale si locale,        
de alte autoritati publice,precum si         
de institutii de stat,care ,in exercitarea 
atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice 

    

         
anumite situatii de fapt,        
a certificatelor,adeverintelor si a ori        
caror alte inscrisuri prin care se         
atesta un fapt sau o situatie,cu ex        
ceptia acelor acte pentru care se         
plateste o alta taxa extrajudiciara         
de timbru            
2.eliberarea certifictelor de proprietate        
asupra animalelor,pe cap de animal    x    
a. pentru animale sub 2 ani    2   
b. pentru animale peste 2 ani    2   
3. Certificarea (transcrierea) transmi        
siunii proprietatii animalelor,pe cap de    x    
animal,in bilete de proprietar        
a. pentru animale sub 2 ani    2   
b. pentru animale peste 2 ani    4   
4.Eliberarea certificatelor de  atestare       
fiscala        x    
5.Inregistrarea ,la cerere ,in actele         
de stare civila a desfacerii casatoriei    2   



6.Transcrierea ,la cerere ,in registrele    2   
de stare civila romane,a actelor de        
stare civila intocmite de autoritatile        
straine            
7.Reconstituire si intocmirea ulterioara    2    
la cerere a actelor de stare civila        
8.Eliberarea altor certificate de stare    2    
civila in locul celor pierdute,sustrase        
distruse sau deteriorate        
Inregistrarea la cerere in acte de stare civila         
a schimbarii numelui si a sexului    13    
CAP 2.Taxe pentru eliberare sau         
preschimbarea actelor de indentitate        
si inscrierea mentiunilor in acestea,        
precum si pentru eliberarea permiselor        
de vinatoare si pescuit    2    
1.Acte de indentitate:        
a)Eliberarea sau preschimbarea        
cartilor de indentitate(inclusiv a celor        
provizorii)si a buletinelor de indentitate        
pentru cetatenii romani ,eliberarea         
carnetelor de identitate,precum si         
eliberarea sau prelungirea valabilitatii        
legitimatiilor provizorii pentru cetatenii    5    
c)viza anuala a carnetelor de ident,ale cetaten.        
straini si ale persoanelor fara cetatenie    6    
           
3.Eliberareasau viza anuala a permiselor de 
vanatoare    3 

       

4.Eliberarea sau viza anuala a permiselor de 
pescuit      2 

       

Taxe pentru examinarea conducatorilor         
de autovhicule in vederea obtinerii permiselor        
de conduceredin categoriile si subcategoriile        
A,A1,B,B1 siB+E     6    
Obtinerea permisului de conducere        
ptr,autovehicule din categoriile si         
subcategoriile C,C1,Tr,D,D1,C+E,D+E,        
           
C1+E,D1+E,Tb si Tv     28    
Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-
a  

       

fost anulat permisul de conducere,pentru 
categoriile cuprinse in permisul anulat, precum

       

cuprinse in permisul anulat precum        
si a persoanelor care care au fost respinse        
de 3 ori la examenul pentru obtinerea        
aceleeasi categorii a permisului de conducere ,        
precum si pentru persoanele care au absolvit        



o scoala  de conducatori de aotovehicule cu        
exceptia celor pentru categoriile B,B1,B+E    84    
CAP.4.Taxe de inmatriculare a         
autovehiculelor si remorcilor,autori-        
zare provizorie de circulatie si         
autorizare de circulatie pentru probe        
1.Taxe de inmatriculare permanenta        
sau temporara a autovehiculelor si        
remorcilor:      x    
a)autovehicule si remorci cu masa         
totala maxima autorizata de pina la         
3500 kg inclusiv      60    
c) autovehicule si remorci cu masa         
totala maxima autorizata mai mare de         
3500 kg         145    
2.Taxe de autorizare a 
circulatiei  

autorizare 
provizorie a 

       

circulatiei autovehicolelor si remorcilor        
neinmatriculate permanent sau temporar        
3,Taxe de autorizare a circulatiei pentru         
probe a autovehiculelor si 
remorcilor 

       414    

CAP.4.1 Taxe pentru furnizare 
date 

           

Inregistrarea cererilor pers.fizice 
si juridice privind  

           

furnizarea unor date din 
Reggistrul national de evidenta 
a 

           

persoanelor precum si din 
Registrul national de evidenta a 

           

permiselor de conducere si 
certificatelor de inmatriculare si 
din registrele  judetene  

           

si al mun.Bucuresti de evidenta 
a permiselor de conducere 

           

si certificatelor de 
inmatriculare                               
  

       5    

P                                         Președinte de ședința   Contraszemnează,    
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