
Anexa nr. 1    
   

T A B L O U L  cuprinzand impozitele si taxele locale 

I. CODUL FISCAL - TITLUL IX Impozite si taxe locale
VALORILE  IMPOZABILE  PREVAZUTE  LA  ART.251  ALIN.(3),  IMPOZITELE  SI TAXELE  LOCALE  CARE  CONSTAU  INTR-O  ANUMITA  SUMA  IN 
LEI  SI CARE SE INDEXEAZA/AJUSTEAZA ANUAL, IN CONDITIILE ART.292 SI RESPECTIV ART.295 ALIN.(12), PRECUM SI  AMENZILE CARE SE 
ACTUALIZEAZA POTRIVIT ART.294 ALIN.(7) 

1)  IMPOZITUL SI TAXA*) PE CLADIRI
VALORILE  IMPOZABILE  pe  metru  patrat  de  suprafata  construita  desfasurata  la  cladiri,  in  cazul  persoanelor  fizice
Art.251 alin.(3) 

Tipul
cladirii

Nivelurile prevazute de Legea 571/2003 Propunere pentru anul 2009

Valoarea impozabila
- lei/m² -

Valoarea impozabila
- lei/m² -

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

cumulative]

Fara instalatii de 
apa, canalizare, 
electricitate sau 

incalzire

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

cumulative]

Fara instalatii de 
apa, canalizare, 
electricitate sau 

incalzire
0 1 2 3 4

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

669 397 737 438

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra 
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau 
din orice alte materiale nesupuse unui tratament 
termic si/sau chimic

182 114 201 126

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu 
pereti exteriori din caramida arsa sau din orice 
alte materiale rezultate in urma unui tratament 
termic si/sau chimic

114 102 126 112

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 si/sau chimic

68 45 75 49

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 
adresa incaperi amplsate la subsol, la demisol 
si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in 

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii



oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. 
A-D

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 
adresa incaperi amplsate la subsol, la demisol 
si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat 
cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de 
cladiri prevazute la lit. A-D

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii

*)Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 pt.cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in 
administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului 
de administrare sau folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.

Pentru impozitul pe cladiri se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie pozitiva conform art.251 alin.(5) asupra valorilor impozabile din anexa privind valorile pe mp.

ZONA Legea 571/2003
RANG II

Coeficienti 2009

A 2.4 2.4
B 2.3 2.3
C 2.2 2.2
D 2.1 2.1(Chet si Ghenetea)

2)  IMPOZITUL SI TAXA*) PE TEREN

IMPOZITUL / TAXA*)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  IN  INTRAVILAN- TERENURI CU CONSTRUCTII

Art.258alin.(2)                                                             - lei/ha **)-
ZONA Nivelurile prevazute de Legea 

571/2003
Propunere pentru anul 2009

Nivelurile impozitului/taxei, pe 
ranguri de localitati

Nivelurile impozitului/taxei, pe 
ranguri de localitati

rang II II
A 5.401 5.671
B 3.768 4.521
C 2.385 2862
D 1.261 1.511



Conform L. 351/2001- privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a IV-a-Reteaua de localitati,  Municipiul Marghita- are rangul II  
( municipii de importanta interjudeteana, judeteana sau cu rol de echilibru in reteaua de localitati.

IMPOZITUL / TAXA*)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  IN  INTRAVILAN -ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI 
CU CONSTRUCTII

Art. 258 alin(4) - lei/ha **-
Nivelurile prevazute de Legea 

571/2003
Propunere pentru anul 2009

Zona  A Zona  B Zona  C Zona  D Zona A Zona B Zona 
C

Zona D

1 Teren arabil 20 15 13 11 21 16 14 11.5
2 Pasune 15 13 11 9 16 14 11.5 9.4
3 Faneata 15 13 11 9 16 14 11.5 9.4
4 Vie 33 25 20 13 35 26 21 14
5 Livada 38 33 25 20 40 35 26 21
6 Padure  sau  alt  teren  cu  vegetatie 

forestiera 20 15 13 11 21 16 14 11.5

7 Teren cu ape 11 9 6 x 11.5 9.4 6.3 x
8 Drumuri si cai ferate x x x x x x x x
9 Neproductiv x x x x x x x x

Pentru determinarea impozitului pe teren, asupra nivelurilor mentionate mai sus se aplica coeficientul de corectie 4,00.

*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pt. terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in 
administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, 
dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.
**) In cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan pentru a nu majora sau diminua, dupa caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimaa in 
urma conversiei generata de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei nationale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren in lei/ha , 
tinand seama de faptul ca l mp=0,0001 ha.



***) Ca exceptie de la prevederile art. 258 alin (2), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta 
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor art. 258 alin. (3)-(5) numai daca indeplinesc ,cumulativ, 
urmatoarele conditii:

a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a).

In caz contrar, impozitul pe terenul situate in intravilanul unitatii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice,se calculeaza conform alin.(2).

 
  IMPOZITUL / TAXA*)  PE  TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN

Art.258.alin. (6)                                                                                  - lei/ha –
Nr.
C
rt.

Categoria de folosinta Nivelurile prevazute de Legea 
571/2003

Propunere pentru anul 2009

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D
1 Teren cu constructii 22 20 18 16 22 20 18 16
2 Arabil 36 34 32 30 36 34 32 30
3 Pasune 20 18 16 14 20 18 16 14
4 Faneata 20 18 16 14 20 18 16 14
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 40 38 36 34 40 38 36 34
5
.1.

Vie pana la intrarea pe rod X X X X X X X X

6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 
6.1 40 38 36 34 40 38 36 34

6
.1.

Livada pana la intrarea pe rod X X X X X X X X

7. Padure sau alt teren cu vegetatie forest. cu 
exceptia celui prevaz.la nr.crt.7.1 12 10 8 6 12 10 8 6

7
.1.

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

8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari 
piscicole 4 3 2 1 4 3 2 1

8
.1.

Teren cu amenajari piscicole 24 22 20 18 24 22 20 18

9 Drumuri si cai ferate X X X X X X X X



10. Teren neproductiv X X X X X X X X

Pentru determinarea impozitului pe teren, asupra nivelurilor mentionate mai sus se aplica urmatorii coeficienti de corectie: 2,40 pentru zona A, respectiv 2,30 pentru 
zona B, 2.20 pentru zonaC si  2.10 pentru zona D.
Potrivit art. 247 pct.9 alin(2) din Normele Metodologice de aplicare a Legii 571/2003-Codul fiscal, delimitarea zonelor in extravilan se face astfel :zona A, Zona B, zona 
C si apoi zona D.

3). TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT /  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)

*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma impozitul pe mijloacele de transport inlocuieste sintagma taxa asupra mijloacelor de transport

Art.263 alin.(2)                   
                            

Nivelurile prevazute 
de Legea 571/2003

Propunere pentru anul 
2009 

Suma, in lei, 
pt.fiecare grupa de 

200 cm³ sau fractiune 
din aceasta

Suma, in lei, 
pt.fiecare grupa de 

200 cm³ sau fractiune 
din aceasta

Tipuri de autovehicule X X
1. Motorete, scutere, motociclete, autoturisme cu capacitatea cilindrica de 
pana la 1600 cm3 inclusiv 7 7

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3 ,inclusiv 15 16
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 ,inclusiv 30 32
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 ,inclusiv 60 63
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3 120 126
6. Autobuze, autocare, microbuze 20 21
7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone 
inclusiv, precum si autoturismele de teren din productie interna 25 26

8. Tractoare inmatriculate 15 16



Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone
- se majoreaza prin hotarare a Guvernului potrivit art.292.alin(3) din Codul fiscal-cu modificarile si completarile ulterioare

Art.263 alin.(4) si art.292 alin.(3)       
Nivelurile prevazute de Legea 571/2003 Propunere pentru anul 2009

Impozitul,in lei, 
pentru vehiculele 

angajate exclusiv in 
operatiunile de 
transport intern

Impozitul,in lei, 
pentru vehiculele 

angajate in 
operatiunile de 

transport intern si 
international

Impozitul,in lei, pentru 
vehiculele angajate 

exclusiv in operatiunile 
de transport intern

Impozitul,in lei, pentru 
vehiculele angajate in 

operatiunile de 
transport intern si 

international

Vehicule 
cu sistem 

de 
suspensie 
pneumatic
a sau un 

echivalent 
recunoscut

Vehicul
e cu alt 
sistem 

de 
suspensi

e

Vehicule 
cu sistem 

de 
suspensie 
pneumatic
a sau un 

echivalent 
recunoscut

Vehicul
e cu alt 
sistem 

de 
suspensi

e

Vehicule 
cu sistem 

de 
suspensie 
pneumatic
a sau un 

echivalent 
recunoscut

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie

Vehicule 
cu sistem 

de 
suspensie 
pneumatic
a sau un 

echivalent 
recunoscut

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie

I. Vehicule cu doua axe x x x x X X X X
1. Masa  peste 12 tone, dar nu mai mult de 
13 tone

0 72 0 102 0 72 0 102

2. Masa  peste 13 tone, dar nu mai mult de 
14 tone

72 198 102 282 72 198 102 282

3. Masa  peste 14 tone, dar nu mai mult de 
15 tone

198 278 282 397 198 278 282 397

4. Masa  peste 15 tone, dar nu mai mult de 
18 tone

278 630 397 899 278 630 397 899

II. Vehicule cu trei axe x x x x x x x x
1. Masa  peste 15 tone, dar nu mai mult de 
17 tone

72 125 102 178 72 125 102 178

2. Masa  peste 17 tone, dar nu mai mult de 
19 tone

125 255 178 364 125 255 178 364



3. Masa  peste 19 tone, dar nu mai mult de 
21 tone

255 331 364 473 255 331 364 473

4. Masa  peste 21 tone, dar nu mai mult de 
23 tone

331 510 473 729 331 510 473 729

5. Masa  peste 23 tone, dar nu mai mult de 
25 tone

510 793 729 1132 510 793 729 1132

6. Masa  peste 25 tone, dar nu mai mult de 
26 tone

510 793 729 1132 510 793 729 1132

III. Vehicule cu patru axe x x x x x x x x
1. Masa  peste 23 tone, dar nu mai mult de 
25 tone

331 336 473 479 331 336 473 479

2. Masa  peste 25 tone, dar nu mai mult de 
27 tone

336 524 479 748 336 524 479 748

3. Masa  peste 27 tone, dar nu mai mult de 
29 tone

524 832 748 1188 524 832 748 1188

4. Masa  peste 29 tone, dar nu mai mult de 
31 tone

832 1234 1188 1762 832 1234 1188 1762

5. Masa  peste 31 tone, dar nu mai mult de 
32 tone

832 1234 1188 1762 832 1234 1188 1762

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone - se majoreaza prin 
hotarare a Guvernului potrivit art.292.alin(3) din Codul fiscal-

Art.263 alin.(5) si art.292 alin.(3)



Nivelurile prevazute de Legea 571/2003 Propunere pentru anul 2009

Impozitul,in lei, pentru 
vehiculele angajate 

exclusiv in operatiunile de 
transport intern 

Impozitul,in lei, pentru 
vehiculele angajate in 

operatiunile de transport 
intern si international

Impozitul,in lei, pentru 
vehiculele angajate 

exclusiv in operatiunile 
de transport intern 

Impozitul,in lei, pentru 
vehiculele angajate in 

operatiunile de transport 
intern si international

Axa/axe 
motoare cu 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut

Axa/axe 
motoare 

cu alt 
sistem de 
suspensie

Axa/axe 
motoare cu 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut

Axa/axe 
motoare 

cu alt 
sistem de 
suspensie

Axa/axe 
motoare cu 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut

Axa/axe 
motoare 

cu alt 
sistem 

de 
suspensi

e

Axa/axe 
motoare cu 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut

Axa/axe 
motoare 

cu alt 
sistem de 
suspensie

I. Vehicule cu 2+1 axe x x x x X X X X
1. Masa  peste 12 tone, 
dar nu mai mult de 14 
tone

0 0 0 0 0 0 0 0

2. Masa  peste 14 tone, 
dar nu mai mult de 16 
tone

0 0 0 0 0 0 0 0

3. Masa  peste 16 tone, 
dar nu mai mult de 18 
tone

0 33 0 46 0 33 0 46

4. Masa  peste 18 tone, 
dar nu mai mult de 20 
tone

33 74 46 105 33 74 46 105

5. Masa  peste 20 tone, 
dar nu mai mult de 22 
tone

74 173 105 246 74 173 105 246

6. Masa  peste 22 tone, 
dar nu mai mult de 23 
tone

173 223 246 318 173 223 246 318

7. Masa  peste 23 tone, 
dar nu mai mult de 25 
tone

223 402 318 574 223 402 318 574

8. Masa  peste 25 tone, 402 705 574 1007 402 705 574 1007



dar nu mai mult de 28 
tone
II. Vehicule cu 2+2 axe X x x x X x x x
1. Masa  peste 23 tone, 
dar nu mai mult de 25 
tone

69 161 98 230 69 161 98 230

2. Masa  peste 25 tone, 
dar nu mai mult de 26 
tone

161 264 230 377 161 264 230 377

3. Masa  peste 26 tone, 
dar nu mai mult de 28 
tone

264 388 377 554 264 388 377 554

4. Masa  peste 28 tone, 
dar nu mai mult de 29 
tone

388 469 554 669 388 469 554 669

5. Masa  peste 29 tone, 
dar nu mai mult de 31 
tone

469 770 669 1099 469 770 669 1099

6. Masa  peste 31 tone, 
dar nu mai mult de 33 
tone

770 1068          1099 1525 770 1068          1099 1525

7. Masa  peste 33 tone, 
dar nu mai mult de 36 
tone

1068 1622 1525 2316 1068 1622 1525 2316

8. Masa  peste 36 tone 
dar nu mai mult de 38 
tone

1068 1622 1525 2316 1068 1622 1525 2316

III.  Vehicule  cu  2+3 
axe 

X x X X X x X X

1. Masa  peste 36 tone, 
dar nu mai mult de 38 
tone

850 1183 1214 1689 850 1183 1214 1689

2. Masa  peste 38 tone, 
dar nu mai mult de 40 
tone

1183 1608 1689 2296 1183 1608 1689 2296



IV.  Vehicule  cu  3+2 
axe 

X x X x X x X x

1. Masa  peste 36 tone, 
dar nu mai mult de 38 
tone

751 1043 1073 1489 751 1043 1073 1489

2. Masa  peste 38 tone, 
dar nu mai mult de 40 
tone

1043 1442 1489 2060 1043 1442 1489 2060

3. Masa  peste 40 tone, 
dar nu mai mult de 44 
tone

1442 2133 2060 3047 1442 2133 2060 3047

V. Vehicule cu 3+3 X x X x X x X x
1. Masa  peste 36 tone, 
dar nu mai mult de 38 
tone

427 517 610 738 427 517 610 738

2. Masa  peste 38 tone, 
dar nu mai mult de 40 
tone

517 772 738 1102 517 772 738 1102

3. Masa  peste 40 tone, 
dar nu mai mult de 44 
tone

774 1229 1102 1755 774 1229 1102 1755

Remorci, semiremorci sau rulote
Art.263  alin.(6)                                                       

Nivelurile prevazute de Legea 
571/2003

Propunere pentru anul 
2009Impozitul (lei) Impozitul (lei)

a. Pana la 1 tona inclusiv   7 7
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 24 25 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone 37 39
d. Peste 5 tone 46 48

Mijloace de transport pe apa
Art.263 alin.(7) 



Mijlocul de transport pe apa Nivelurile prevazute de Legea 
571/2003

Propunere pentru anul 
2009

Impozitul (lei) Impozitul (lei)
1.  Luntre,  barci  fara motor,  scutere de apa, folosite  pt.  uz si  agrement 
personal   

15 16

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 40 42
3. Barci cu motor 150 158
4. Nave de sport si agrement*) intre 0 si 800 630
5. Scutere de apa 150 158
6. Remorchere si impingatoare: x X
   a) Pana la 500 CP inclusiv 400 420
   b) Peste 500 CP, si pana la  2.000 CP, inclusiv   650 683
   c) Peste 2.000 CP, si pana la 4.000 CP, inclusiv 1.000 1.050
   d) Peste 4.000 CP      1.600 1.683
7. Vapoare pt. fiecare 1.000 tdw sau fractiune din  acesta 130 137
9. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: X X
    a) Cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone inclusiv 130 137
    b) Cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone, si pana la 3.000 
tone, inclusiv 

200 210

    c) Cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone 350 368

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevazute in normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal

5). TAXA PT. FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Art.271 alin.(2)



Nivelurile prevazute Legea 
571/2003

Propunere pentru anul 
2009

-lei/m2 sau fractiune de m2 -lei/m2 sau fractiune de 
m2 

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate 
economica

Intre 0 si  23 inclusiv 23
b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pt. reclama si 
publicitate

Intre 0 si 17 inclusiv 17

* Biroul Constructii si Urbanism va comunica lunar, Biroului Impozite si Taxe, pana in data de 15 a fiecarei luni pentru luna precedenta, o situatie cu privire la 
autorizatiile de construire si avizele eliberate pentru activitatea de reclama si publicitate, afisaj in municipiul Marghita, situatie care va cuprinde urmatoarele informatii: 
nume, prenume/denumire, adresa/sediu, CNP/CUI, nr./data autorizatiei de construire sau a avizului, locul amplasamentului, durata amplasamentului.

6). IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE

Art.275 alin.(2)

Nivelurile prevazute Legea 
571/2003

Propunere pentru anul 2009

- lei/m2 /zi- - lei/m2 /zi-
1) in cazul videotecilor intre 0- 1 inclusiv 1
2) in cazul discotecilor intre 0- 2 inclusiv 2

*Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor mentionate mai sus se aplica coeficientul de corectie 4,00.

7). ALTE TAXE LOCALE   
Nivelurile prevazute Legea 

571/2003
Propunere pentru anul 
2009Art.283  alin.(2)  Taxa  anuala   pt.   vehicule   lente  care  folosesc 

infrastructura publica locala
1. Autocositoare
2. Autoexcavator(excavator pe autosasiu)
3. Autoscreper/Autogreder

intre 0 lei/an si 34 lei/an 
inclusiv

13
13
25
25



4. Motostivuitor/Autostivuitor
5. Buldozer pe pneuri
6. Compactor autopropulsat
7.Excavator cu racleti pentru sapat santuri
8.Excavator cu rotor pentru sapat santuri
9.Excavator pe pneuri
10.Freza autopropulsata pentru canale
11. Freza autopropulsata pentru pamant stabilizat
12. Freza rutiera
13. Incarcator cu o cupa pe pneuri
14.Instalatie autopropulsta de sortare-concasare
15.Macara cu greifer
16.Macara mobila pe pneuri
17.Macara turn autopropulsata
18. Macara autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente
19. Macara autopropulsata pentru construct. si intretinerea drumurilor
20. Macara autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei asfaltice de 
pe drumuri
21. Macara autopropulsata pentru finisarea drumurilor
22. Macara autopropulsata pentru forat
23. Macara autopropulsata pentru turnat asfalt
24.Plug de zapada autopropulsat
25.Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemn
26.Tractor pe pneuri
27.Troliu autopropulsat
28. Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor
29.Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa
30.Vehicul pentru macinat si compactat deseuri
31.Vehicul pentru marcarea drumurilor
32.Combine agricole pentru recoltat cereale sau furaje
33.Electrocar cu echipamente :sudura, grup electrogen, pompa

13
19
19
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
22
19
25
25
25
25
13
13
25
19

Pentru vehiculele lente existente in patrimoniul contribuabililor la data de 1 ianuarie, taxele locale datorate pentru intregul an fiscal se achita pana cel tarziu la 
data de 31 martie 2008. Pentru vehiculele lente dobandite dupa data de 1 ianuarie, taxa se datoreaza incepand cu data de inatai a lunii urmatoare celei in  care s-a 
dobandit vehiculul lent, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal si se achita in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii.

Pentru vehiculele lente instrainate sau scoase din functiune, taxa se da la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs aceasta 
situatie, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.Pentru vehiculele lente dobandite sau instrainate in cursul anului, contribuabilii vor depune declaratia 
fiscala in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau instarinarii, insotita de documente justificative.

Nedeclararea  dobandirii  sau instarinarii  vehiculelor  lente  constituie  contraventie  si  se  sanctioneaza  conform prevederilor  Codului  fiscal  cu modificarile  si 
completarile uletrioare.



8) SANCTIUNI  se actualizeaza prin hotarare a guvernului  (art.292(1))-din Norme la Codul fiscal

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art.294 
alin.(3)

Niveluri actualizate pentru anul 2007 Niveluri actualizate pentru anul 2008
Contraventia  prevazuta  la  alin.(2)  lit.a)  se  sanctioneaza  cu 
amenda de la 50 de lei la 200 lei, iar cele de la lit.b)-d) cu 
amenda de la 200 de lei la 500 de lei

Contraventia  prevazuta  la  alin.(2)  lit.a)  se  sanctioneaza  cu 
amenda  de  la  50  de  lei  la  200 lei,  iar  cele  de  la  lit.b)-d)  cu 
amenda de la 200 de lei la 500 de lei

Art.294 
alin.(4)

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea,  inregistrarea, 
vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor 
si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie 
si se sanctioneaza cu amenda de la 230 de lei la 1.130 de lei

Incalcarea  normelor  tehnice  privind  tiparirea,  inregistrarea, 
vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a 
biletelor  de  intrare  la  spectacole  constituie  contraventie  si  se 
sanctioneaza cu amenda de la 230 de lei la 1.130 de lei

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin.(3) si (4) se majoreaza cu 300%, respectiv:

Art.294 
alin.(6)

Niveluri actualizate pentru anul 2007 Niveluri actualizate pentru anul 2008
Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a) se sanctioneaza cu 
amneda de la 200 de lei la 800 lei, iar cele de la lit.b)-d) cu 
amenda de la 800 de lei la 2.000 de lei

Contraventia  prevazuta  la  alin.(2)  lit.a)  se  sanctioneaza  cu 
amneda de la 200 de lei  la  800 lei,  iar  cele  de la lit.b)-d) cu 
amenda de la 800 de lei la 2.000 de lei

Art.294 
alin.(6)

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, 
vanzarea,  evidenta  si  gestionarea,  dupa  caz,  a 
abonamentelor  si  a  biletelor  de  intrare  la  spectacole 
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 
920 de lei la 4.520 de lei

Incalcarea  normelor  tehnice  privind  tiparirea,  inregistrarea, 
vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a 
biletelor  de  intrare  la  spectacole  constituie  contraventie  si  se 
sanctioneaza cu amenda de la 920 de lei la 4.520 de lei

Pentru anul  fiscal  2007 contraventiilor  prevazute  la  art.294 li  se aplica dispozitiile  Ordonantei  Guvernului  nr.2/2001 privind regimul  juridic al  contraventiilor,  
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclus posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult  
48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.



9 ). TAXA PT. ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI  AUTORIZATIILOR

Art.267  alin.(1)Taxa  pt.  eliberarea   certificatului  de 
urbanism, in mediu urban

Nivelurile prevazute Legea 571/2003 Propunere pentru anul 2009

Suprafata pt. care se obtine certificatul de urbanism Taxa (lei) Taxa (lei)

a) Pana la 150 m² inclusiv 3-4 4,00
b) Intre 151 si 250 m² inclusiv 4-5 5,00
c) Intre 251 si 500 m² inclusiv 5-7 7,00
d) Intre 501 si 750 m² inclusiv 7-8 8,00
e) Intre 751 si 1.000 m² inclusiv 8-10 10,00
 f) Peste 1.000 m² 10,0+0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care 

depaseste 1.000 m2
10,0+0,01 lei/m2 pentru fiecare 

m2 care depaseste 1.000 m2

Art.267 alin.(4)      Taxa pt. eliberarea autorizatiei de 
foraje sau excavari 

intre 0 si 6,00 inclusiv, pentru fiecare m2 

afectat
6,0 pentru fiecare m2 afectat

Art.267 alin.(7)    Taxa     pt.   eliberarea   autorizatiei  de 
construire pt. chioscuri, tonete, cabine, spatii de 
expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum 
si pt. Amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a 
firmelor si reclamelor

intre 0 si 6,00 inclusiv, pentru fiecare m2 de 
suprafata ocupata de constructie

6,0  pentru fiecare m2 de 
suprafata ocupata de 

constructie

Art.267 alin.(11)   Taxa pt. eliberarea unei autorizatii 
privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele 
publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie 
electrica, telefonie si televiziune prin cablu

intre 0 si 9,00 inclusiv, pentru fiecare racord 9,00  pentru fiecare racord

Art.267 alin.(12)    Taxa      pt.    avizarea    certificatului 
de urbanism de catre comisia de urbanism si 
amenajarea teritoriului, de catre primari 

intre 0 si 11 inclusiv 11,00

Art.267 alin.(13) Taxa  pt.  eliberarea certificatului de 
nomenclatura stradala si adresa postala

intre 0 si 7 inclusiv 7,00

Art.268 alin.(1) Taxa  pt. eliberareaunei autorizatii 
pentru desfasurarea unei activitati economice

-in mediul rural
-in mediul urban

intre 0 si 11 inclusiv
intre 0 si 57 inclusiv

11,00
57,00Art.268 alin.(2) Taxa  pt. eliberarea autorizatiilor 

sanitare de functionare intre 0 si 14 inclusiv 10,00
Art.268 alin.(3)    Taxa pt. eliberarea de copii 

heliografice format A3 de pe planuri cadastrale sau de 
pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale

-la scara 1:500
-la scara 1:1000
-la scara 1:2000

intre 0 si 23inclusiv, pentru fiecare m2 sau 
fractiune de m2 19

22
23



Art.268 alin.(4) Taxa pt. eliberarea certificatului de 
producator

intre 0 si 57 inclusiv 20,00
Art.268 alin.(5) Taxa pt. eliberarea vizarea anuala a autorizatiei 

privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica
a). structuri de vanzare ( clasa 5530- cod CAEN-Restaurante) a 

caror suprafete totale sunt:
- de pana la 50 mp
- intre 50 si 100 mp
- intre 100 si 200 mp
- peste 200mp

b). structuri de vanzare ( clasa 5540- cod CAEN-Baruri) a caror 
suprafete totale sunt:

- de pana la 30 mp
- intre 30 si 60 mp
- intre 60 si 100 mp
- peste 100mp

intre 0 si 3000 inclusiv

1000,00
1050,00
1100,00
1200,00

400,00
600,00
800,00
1200,00

Art 283 alin. 1
Taxa  zilnica  pentru  utilizarea  temporara  a  locurilor 
publice si pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale 
sau a monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie

0-13 lei/zi inclusiv x x

* Incepand cu 01.01.2007, taxa viza anuala reprezinta 50% din cuantumul taxei de eliberare a autorizatiilor.



Anexa. nr. 2

ZONAREA TERITORIULUI MUNICIPIULUI MARGHITA

ZONA A

Str. Aleea Infratirii nr.1-11; 2-8;Calea Republicii nr. 1-15; 2-26; Piata Independentei nr. 1-17; 2-16.

ZONA B

Str. Barcaului, Bihorului, Calea Republicii nr. 17-79; 28-102; Closca, Crinului, Crisan, Crisului, 1 Decembrie nr. 1-59/a; 2-54, Eminescu, Eroilor, Garoafei, Herculane, 
Horea nr. 1-49; 2-40 , Jean Calvin ( fosta Horea de la nr. 1 la nr. 5), Liliacului, Ady Endre ( fosta Narciselor), Nicolae Balcescu nr. 1-17; 2-84, Horvath Janos (fosta  
Primaverii), Petofi Sandor( fosta Eroilor de la nr. 33, respectiv 24, pana la intersectia cu strada Closca), Revolutiei din 1989 (fosta 23 August), Salcamilor, Tractoristilor, 
Tudor Vladimirescu nr. 1-71; 2-82.

ZONA C

Str. Revolutiei,  Aleea Tineretului,  Ariesului,  Avram Iancu,  Bistrei,  Borsecului,  Brandusei,  Bucegi,  Bujorului,  Arany Janos nr.  81- capat;  104- capat(  fosta Calea 
Republicii) , Danko Pista ( fosta Campului), Constructorilor, 1 Decembrie nr. 61 - capat; 56- capat, Dornei, Dunarii, Fantana Mica, Garii, Horea nr. 51 - capat; 42- capat,  
Ierului, I.L.Caragiale, Izvorului, Jiului, Lacrimioarelor, Lacului, Litoralului, Magurei, Nicolae Balcescu nr. 19 - capat; 86- capat, Oasului, Oituz, Jokai Mor ( fosta 
Oltului), Pandurilor, Plopilor, Progresului, Rozelor, Bartok Bela ( fosta Somesului), Betlehen Gabor ( fosta Strada A), Toamnei, Trandafirilor, Tudor Vladimirescu nr. 
73-capat; 84- capat, Unirii, Kolcsey Ferenc ( fosta Unirii II ), Valcelelor, Viseului, Zorilor, precum si urmatoarele trupuri:
Ferma Sandor Maior, Viscuta.

ZONA D

Chet, Ghenetea



Anexa. nr. 3

DELIMITAREA ZONELOR DIN EXTRAVILANUL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE    MARGHITA  

ZONA A ZONA B
Loc. MARGHITA

parcele
Loc. MARGHITA

parcele
Loc. CHET

parcele
Loc. GHENETEA

parcele
620 736 745/3 564 942
617 758 738/1 561 1054

613/1 644 730 511/1 1066
713 634 743 559 1081
722 605 744/1 535 1082
725 604 876 534

732/1 600 877 531
733/1 601 888
747/1 653/1 914
735 653/2 800
749 651 772/2
612 648 774
608 690 741/1
873 688 744/3
869 697
865 695
861 693
879 699/1
917 702/1
922 705/2
883 709

Toate celelalte parcele necuprinse in zonele A si B vor fi cuprinse in categoria C de impozitare.



Anexa nr. 4

  LEGEA  NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru   1  )  

ANEXA   -   LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Extras din norma juridică
Nivelurile 
practicate in 
anul 2008 

Nivelurile 
propuse pentru 
anul 2009

 Taxa, în lei  Taxa, în lei 
Nr. 
crt.

CAPITOLUL I 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii 
prestate de unele instituţii publice

1 Eliberarea  de  către  organele  administraţiei  publice  centrale  şi  locale,  de  alte  autorităţi  publice, 
precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea  atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite 
situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau 
o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

1 1

2 Eliberarea certificatului de producător  Punct abrogat prin art.80 lit.j) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind 
impozitele şi taxele locale

3 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x x
- pentru animale sub 2 ani 1 1
- pentru animale peste 2 ani 1 1

4 Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani 1 1
- pentru animale peste 2 ani 3 3

5 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală 4 4
6 Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale şi a altor certificate 

medicale folosite în justiţie 1 1

7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 1 1
8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a 

sexului 11 11

9 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 1 1
10 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de 

stare civilă întocmite de autorităţile străine 1 1

11 Reconstituirea  şi  întocmirea  ulterioară, la cerere, a actelor de stare 
civilă 1 1

12 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, 
distruse sau deteriorate 1 1



CAPITOLUL II  
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, 

precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
1 Acte de identitate: x x

a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de 
identitate  pentru  cetăţenii  români,  eliberarea  carnetelor  de  identitate,  precum  şi  eliberarea  sau 
prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie 1 1

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei 1 1
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 4 4
d) eliberarea unor noi  cărţi,  buletine,  carnete de identitate  şi  legitimaţii  provizorii  în locul  celor 
pierdute, furate sau deteriorate 4 4

2 Înregistrarea  cererilor  persoanelor  fizice  şi  juridice  privind  furnizarea  unor  date  din  Registrul 
permanent de evidenţă a populaţiei 1 1

3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 2 2
4 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 1 1

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:
1 a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A1  3 3

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A 4 4
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre 
categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E 5 5

d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre 
categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr 10 10

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre 
categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv 12 12

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, 
D+E 15 15

2 Taxe pentru examinarea  persoanelor  care nu au absolvit  o şcoală  de conducători  de 
autovehicule, cu excepţia celor prevăzute la pct.3

de 5 ori taxele 
prevăzute la pct.1 

corespunzător 
fiecărei

categorii şi 
subcategorii de 
autovehicule

de 5 ori taxele prevăzute la pct.1 
corespunzător fiecărei

categorii şi subcategorii de 
autovehicule

3 Taxe  pentru  examinarea  persoanelor  cărora  le-a  fost  anulat  permisul  de  conducere, 
pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

dublul taxelor 
prevăzute la pct.1 dublul taxelor prevăzute la pct.1



4 Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru 
obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere

de 3 ori taxele 
prevăzute la pct.1 ori, 

după caz, 
la pct.2 sau 3

de 3 ori taxele prevăzute la pct.1 ori, 
după caz, 

la pct.2 sau 3

CAPITOLUL IV 
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de

 circulaţie pentru probe
1 Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg, inclusiv 26 26
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, inclusiv, şi 
3.500 kg, inclusiv 52 52

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 104 104
2 Taxe  de  autorizare  provizorie  a  circulaţiei  autovehiculelor  şi  remorcilor  neînmatriculate 

permanent sau temporar 7 7

3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi   remorcilor 296 296
)      Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale. 



Anexa nr. 5

VALORILE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII FATA DE CARE SE PERCEP TAXE PENTRU ELIBERAREA 
AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE – valori/mp suprafata desfasurata nivel

Nr.
Crt. Specificatie Niveluri propuse

pentru anul 2009

1. CLADIRI – structura peretilor din:
a).Beton, caramida arsa, piatra, caramida nearsa, sau alte materiale asemanatoare 737
b).Lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare 201
c).Structuri metalice (hale) 737

2. CLADIRI ANEXE SITUATE IN AFARA CORPULUI PRINCIPAL AL UNEI CLADIRI – structura peretilor din:
a).Beton, caramida arsa, piatra, caramida nearsa, sau alte materiale asemanatoare 126
b).Lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare 75
c).Structuri metalice 126

3. SUBSOLURI, DEMISOLURI, MANSARDE (75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri )
4. PENTRU SPATIILE CU ALTA DESTINATIE SITUATE IN SUBSOLUL SAU DEMISOLUL CLADIRILOR 

( 50 % din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri )
5. SARPANTA 90
6. MODIFICARI INTERIOARE

a).modificari interioare, compartimentari, amenajari /mp. suprafata 184
b).goluri in pereti, plansee/mp.tamplarie, suprafete perete modificat 236

7. FINISAJE EXTERIOARE 7
8. IMPREJMUIRI INCLUSIV PORT

a).Lemn 50
b).Plasa de sarma 50
c).Panouri din tabla si stalpi metalici 76
d).Caramida, panouri prefabricate 89

Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate in cazul cladirilor care nu pot fi masurate pe conturul exterioe asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de 
transformare de 1.2
Valoarea taxei de autorizare reprezinta cota procentuala - intre 0,5% si 1% - (conform Legii 50/1991 cu toate modificarile si completarile ulterioare, Ordinului MLPTL 
1943/2001 si Legii 571/2003) din valoarea lucrarilor de construire / desfiintare calculata astfel: 
Taxa de autorizare = Cota procentuala x Suprafata desfasurata a constructiilor (conform proiectului prezentat) x valoarea pe mp a lucrarilor de constructii 



Anexa nr. 6

ALTE TAXE SPECIALE -2009

Nr.
crt. DENUMIREA SERVICIULUI PENTRU

PERCEPEREA TAXEI Tarife propuse pentru 2009

1. Taxa  pentru  emiterea  avizului  de  desfacerea  pavaj  pentru  bransament/racord 
retele 21 RON

2. Taxa  pentru  emiterea  avizului  de  desfacerea  pavaj  pentru  construire/extindere 
retele 63 lei/km dar nu mai putin de 63 RON

3. Taxa pentru avizarea lucrarilor in regim de urgenta (avarii) 21 lei 
4.

Taxa pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare în regim de urgenta, cu 
conditia ca documentatia sa fie completa si conform legii (3 zile lucratoare ) 125 lei +taxa normala de autorizare

5. Taxa pentru eliberarea adeverintei de intravilan /CF 19 lei/adeverinta
6.

Taxa  pentru  emiterea  certificatului  de  urbanism  in  regim  de  urgenta  (3  zile 
lucratoare de la data înregistrării documentaţiei complete)* 63 lei + taxa normala de autorizare

7.
Taxa pentru eliberarea adeverintelor de notare/radiere a constructiilor 19 lei/adeverinta

8. Taxa aviz Comisie Acord Unic- pentru fiecare aviz component al acordului unic 37 lei

NOTA:
Taxelor speciale de mai sus li se adaugă taxele extrajudiciare de timbru datorate cf. Legii 117/1999, dacă este cazul.
*certificatul de urbanism in regim de urgenta:
-se elibereaza pentru cereri in justitie, operatiuni notariale privind circulatia terenurilor si in alte scopuri informative (conform L 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de 
construire, republicata cu toate completarile si modificarile ulterioare)
-nu se elibereaza pentru lucrari de construire/ desfiintare/ intocmire documentatii de urbanism



Anexa nr. 7

REGULAMENT DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE LA PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU PERSOANE 
FIZICE ŞI JURIDICE, PENTRU ANUL 2009

I. Dispozitii generale:

Art. 1 In sensul prezentului Regulament, prin urmatorii termeni se intelege:
- facilitate fiscala – scutire, reducere, amanare sau esalonare la plata de impozite si taxe sau dobanzi si penalitati de intarziere, pentru categoriile de persoane 

beneficiare.
- categorie de persoana beneficiara – categorie de persoana prevazuta de lege, careia i se poate acorda sau i se acorda o facilitate fiscala.
- contribuabil – persoana fizica sau persoana juridica care datoreaza un impozit si/sau o taxa
- creanta bugetara  - dreptul de a incasa cu titlu de impozit, taxa sau varsamant in contul creditorului de la debitori obligati
- accesoriile creantelor bugetare – dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata in termen a creantelor bugetare

LISTA  FACILITATILOR  FISCALE  ACORDATE  CONTRIBUABILILOR  DIN  MUNICIPIUL  MARGHITA  PENTRU  IMPOZITELE  SI  TAXELE 
LOCALE DATORATE DE ACESTIA ÎN ANUL 2009

I. IMPOZITUL PE CL  A  DIRI  

PERSOANE FIZICE:
ART. 250
1) Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice daca :
a) cladirea este o locuinta noua realizata în conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; sau
b) cladirea este realizata pe baza de credite, în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si 
constructii de locuinte, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 284
Nu se supun impozitului pe cladiri cele situate la adresa de domiciliu a urmatorilor contribuabili:
a) veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi.
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata 
cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în 
alte legi.
c) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române 
din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004
d) vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.
e) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate



f) persoanele fizice române care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin în proprietate, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 
privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de 
impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum si de taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire 
pentru lucrarile de reabilitare termica.

PERSOANE JURIDICE:
ART. 250
(1) Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt, dupa cum urmeaza:
1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati 
economice;
2.  cladirile  care,  potrivit  legii,  sunt  clasate  ca  monumente  istorice,  de arhitectura  sau arheologice,muzee  ori  case  memoriale,  indiferent  de  titularul  dreptului  de 
proprietate sau de administrare, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
3. cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinând cultelor religioase recunoscute oficial în România si componentelor locale ale acestora, cu exceptia 
încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
4. cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de învatamânt de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu 
exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
5. cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
6. cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni;
7. cladirile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu exceptia încaperilor care 
sunt folosite pentru activitati economice;
8. cladirile funerare din cimitire si crematorii;
9. cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
10. cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor immobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 
1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia încaperilor care sunt
folosite pentru activitati economice;
12. cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor 
religioase din România, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor 
cetatenilor apartinând minoritatilor nationale din România, republicata;
14. cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,
oceanografice, de îmbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor 
de pompare aferente canalelor, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
15. cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu 
exceptia încaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
16. constructiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinta acestora si turnurile de extractie;
17. cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia 
încaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
18. cladirile trecute în proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale în lipsa de
mostenitori legali sau testamentari;
19. cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotarârii consiliului local.



ART. 285
(3) Oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei,  Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati 
economice;
(4) Fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta
institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
(5) Organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale în unitati specializate care asigura gazduire, îngrijire sociala si medicala, asistenta, 
ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate în 
dificultate, în conditiile legii
(6) Persoanele juridice române care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin în proprietate, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 
29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite 
de impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum si de taxele pentru eliberarea autorizatiei  de 
construire pentru lucrarile de reabilitare termica
(7) Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru acele cladiri si terenul aferent detinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii  
turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.
(8) Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru cladirile nou construite detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti, dar numai pentru primii 5 ani de la data 
achizitiei cladirii.
(9) Elementele infrastructurii feroviare publice sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri
Art. 249
(3) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, dupa 
caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, 
dupa caz, în conditii similare impozitului pe cladiri.

II. IMPOZITUL   S  I TAXA PE TEREN  
PERSOANE FIZICE:
ART. 257
(1 )Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:
a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;
b) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât dureaza ameliorarea acestuia;
c) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau
silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare împotriva inundatiilor, gospodarirea 
apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite în lege, precum si terenurile utilizate pentru 
exploatarile din subsol, încadrate astfel printr-o hotarâre a consiliului local, în masura în care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
ART. 284
Terenurile apartinând urmatoarelor categorii de contribuabili:
d) veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi.
e) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata 
cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în 
alte legi.
f) persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroiimartiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române  
din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004



g) vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.
h) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate

PERSOANE JURIDICE:
ART. 257
(1) Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:
a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;
b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica;
c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
d) orice teren al unei institutii de învatamânt preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata;
e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut în patrimoniul autoritatilor locale;
f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;
g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de 
proprietari, exceptând suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;
h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât dureaza ameliorarea acestuia;
i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau
silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare împotriva inundatiilor, gospodarirea 
apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite în lege, precum si terenurile utilizate pentru 
exploatarile din subsol, încadrate astfel printr-o hotarâre a consiliului local, în masura în care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de 
pompare aferente lucrarilor de îmbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate 
imobiliara;
k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale
administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor 
reprezentând zone de siguranta;
l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale în lipsa de
mostenitori legali sau testamentari;
n) terenurile aferente cladirilor prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 6 si 7, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice.
ART. 285
m) oricarei institutii sau unitati  care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii  si Tineretului,  cu exceptia incintelor folosite pentru activitati 
economice;
n) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter 
umanitar, social si cultural;
o) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea si functionarea caminelor de batrâni si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii
(2) Impozitul pe teren se reduce cu 50% pentru acele cladiri si terenul aferent detinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii 
turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.
(3) Terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe teren
(4) Nu se datoreaza impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, cu exceptia celor folosite în scop economic.
III. IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT



PERSOANE FIZICE:
ART. 262
(1) Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:
a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap
locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;
b) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta 
Ialomitei;
ART. 284
c) veteranii de razboi,invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
d) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata 
cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în 
alte legi.
e) persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române 
din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004

PERSOANE JURIDICE:
ART. 262
Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:
a) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta 
Ialomitei;
b) mijloacele de transport ale institutiilor publice;
c) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de 
pasageri în afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit în conditii de transport public.
d) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 285
d) oricarei  institutii  sau unitati  care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei,  Cercetarii  si  Tineretului,  cu exceptia incintelor  folosite pentru activitati 
economice;
e) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter 
umanitar, social si cultural;
f) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea si functionarea caminelor de batrâni si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii.

IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR   S  I A  
AUTORIZA  T  IILOR  

PERSOANE FIZICE:
ART. 284
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor nu se aplica pentru:
a) veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;



b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata 
cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în 
alte legi.
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate

PERSOANE JURIDICE: 
ART. 269
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datoreaza pentru:
a) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de cult sau constructie anexa;
b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al 
statului;
c) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru lucrarile de interes public judetean sau local;
d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie publica;
e) autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.
ART. 285
f)  oricarei  institutii  sau unitati  care functioneaza sub coordonarea Ministerului  Educatiei,  Cercetarii  si  Tineretului,  cu exceptia  incintelor  folosite  pentru activitati 
economice;
g) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter 
umanitar, social si cultural;
h) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea si functionarea caminelor de batrâni si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii;
i) Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata taxei pentru 
eliberarea autorizatiei de construire.

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAM  A S  I PUBLICITATE  
PERSOANE JURIDICE:
ART. 272
(1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor când 
acestea fac reclama unor activitati economice.
(2) Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care închiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, în acest caz 
taxa prevazuta la art. 270 fiind platita de aceasta ultima persoana
(3) Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate în interiorul 
cladirilor.
(4) Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de 
circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.
(5) 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.

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

ART. 276
Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate în scopuri umanitare.



VII. TAXA HOTELIER  A  

PERSOANE FIZICE:
ART.. 280
Taxa hoteliera nu se aplica pentru:
a) persoanele fizice în vârsta de pâna la 18 ani inclusiv;
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I;
c) pensionarii sau studentii;
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
e) veteranii de razboi,invalizii de razboi;
f) vaduvele de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;
g) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata 
cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b)-g), care este cazat/cazata împreuna cu o persoana mentionata la lit. b)-g).

VIII. TAXE SPECIALE

PERSOANE FIZICE:
ART. 284
(1) Taxele speciale nu se aplica pentru:
a) veteranii de razboi,invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata 
cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în 
alte legi.

PERSOANE JURIDICE:

ART. 285
a) oricarei institutii  sau unitati  care functioneaza sub coordonarea Ministerului  Educatiei,  Cercetarii  si  Tineretului,  cu exceptia incintelor folosite pentru activitati 
economice;
b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter 
umanitar, social si cultural;
c) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea si functionarea caminelor de batrâni si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii

IX. ALTE TAXE LOCALE

PERSOANE FIZICE:

ART. 284



(1) Alte taxe locale nu se aplica pentru:
a) veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata 
cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în 
alte legi.
(2) Nu se datoreaza taxa asupra succesiunii,  prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala,  republicata,  cu 
modificarile ulterioare, daca încheierea procedurii succesorale a fost facuta în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor.
(3) Taxele de timbru prevazute de art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între 
vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fara constructii, se reduc la jumatate.

PERSOANE JURIDICE:

ART. 285
a) oricarei institutii  sau unitati  care functioneaza sub coordonarea Ministerului  Educatiei,  Cercetarii  si  Tineretului,  cu exceptia incintelor folosite pentru activitati 
economice;
b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter 
umanitar, social si cultural;
c) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea si functionarea caminelor de batrâni si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii.

ATENTIE!

În cazul unei cladiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut în comun de o persoana fizica prevazuta la art. 284, scutirea fiscala se aplica integral pentru 
proprietatile detinute în comun de soti.
Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la art. 284.
Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la art.284, exceptie facand veteranii 
de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi, care sunt scutiti si  de la plata impozitului  pe terenul arabil in 
suprafata de pana la 5 ha.
Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica doar pentru un singur mijloc de transport, la alegere, persoanelor fizice prevazute la art. 284 .
Scutirea de la plata impozitului prevazuta  la art.  284, se aplica  unei persoane începând cu prima zi a lunii urmatoare celei în care persoana depune documentele 
justificative în vederea scutirii. 
Scutirea de impozit pentru o cladire realizata  în conditiile Legii locuintei nr. 114/1996 si a Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru 
realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, se aplica pentru o cladire timp de 10 ani de la data dobândirii 
acesteia. Scutirea de la plata impozitului se aplica  unei persoane începând cu prima zi a lunii urmatoare celei în care persoana depune documentele justificative în 
vederea scutirii si numai pentru cladirile folosite ca domiciliu. În cazul înstrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al cladirii.
Pentru a beneficia de scutirea de impozitul pe cladiri în cazul reabilitarii sau modernizarii termice, persoanele fizice sau juridice române care detin în proprietate cladirile 
în cauza trebuie sa depuna la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale (Biroul Impozite si Taxe din cadrul Primariei) o cerere însotita de 



copii de pe autorizatia de construire pentru lucrarile de reabilitare termica si de pe documentele din care reiese perioada de rambursare a creditului obtinut pentru 
reabilitarea termica. Scutirea se acorda începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care persoanele au depus cererea respectiva.

Facilitatile fiscale ce pot fi acordate de Consiliul Local si categoriile de contribuabili ce pot beneficia de acestea:

1. Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale caror venituri lunare 
sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social.

2. In acest sens, propun acordarea urmatoarelor categorii de reduceri,  la plata impozitului pe cladiri  si  teren, pentru persoanele care indeplinesc cumulativ 
urmatoarele conditii:
-sunt pensionare pe limita de varsta;
-ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara;
-sunt proprietarii unei singure cladiri;
-nu detin in proprietate teren extravilan in suprafata mai mare de 1 ha;
-nu detin mai mult de 1 mijloc de transport in proprietate.
Asfel in functie de venitul obtinut se vor acorda urmatoarele categorii de reduceri:

Transa de venit Procent de reducere 
propus pentru anul 2009

- pana la 1/3 din salariul minim brut pe tara 100 %
- intre 1/3  si pana la 2/3 din salariul minim brut pe tara 75 %
-intre  2/3  din salariul  minim brut  pe tara  si   limita  maxima  a 
salariului minim brut pe tara

50%

3. Amanari si esalonari la plata pentru orice fel de impozite si taxe; amanari, esalonari, scutiri si reduceri la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere calculate 
pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale, acordate conform art. 125 din O.G. nr. 92/2003 republicata.

4. Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri,  a impozitului pe teren, precum si a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si 
autorizatiei de construire sau o reducere a acestora, in cazul unei calamitati naturale. 

5.  Incepand cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren,datorate de catre persoanele juridice in 
conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv dezvoltarea regionala si in conditiile indeplinirii dispozitiilor prevazute de O.U.G. nr. 117/2006 
privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.

Pentru a beneficia de facilitatile fiscale stabilite prin prezenta anexa, solicitantii vor depune o cerere in acest sens la Biroul Relatii cu Publicul din cadrul Primariei 
Municipiului Marghita.Cererea va fi insotita de documente justificative din care sa rezulte ca persoana fizica sau juridica face parte din categoria acelor contribuabili 
care pot beneficia de facilitati fiscale in temeiul prezentei hotarari si indeplinesc conditiile prevazute in Anexa nr. 7.
Biroul de specialitate va analiza dosarul si va aviza sau respinge in  functie de indeplinirea conditiilor prevazute in Anexa nr. 7, cererea de acordare a facilitatii.
Prezentul regulament va fi revizuit anual si va fi modificat in functie de politica fiscala promovata de primar si Consiliul Local al Municipiului Marghita.



Anexa nr. 8

Calendarul   impozitelor si taxelor locale

Tipul creantei bugetare Rata/ Data scadentei Observatii
Impozit pe cladiri persoane fizice Rata I:  31 martie

Rata II: 30 septembrie
Rate egale (daca impozitul anual, datorat, este de pana la 50 lei 
inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata)

Impozit pe teren personae fizice Rata I:  31 martie
Rata II: 30 septembrie

Rate egale (daca impozitul anual, datorat, este de pana la 50 lei 
inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata)

Impozit pe mijloacele de transport 
persoane fizice

Rata I:  31 martie
Rata II: 30 septembrie

Rate egale (daca impozitul anual datorat, este de pana la 50 lei 
inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata)

Impozit pe cladiri persoane juridice Rata I:  31 martie
Rata II: 30 septembrie

Rate egale (daca impozitul anual datorat, este de pana la 50 lei 
inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata)

Impozit pe teren personae juridice Rata I:  31 martie
Rata II: 30 septembrie

Rate egale (daca impozitul anual datorat, este de pana la 50 lei 
inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata)

Impozit pe mijloacele de transport 
persoane juridice

Rata I:  31 martie
Rata II: 30 septembrie

Rate egale (daca impozitul anual datorat, este de pana la 50 lei 
inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata)

Taxa pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor si autorizatiilor 

Plata se face anticipat, la prestarea serviciului

Taxa pentru folosirea mijloacelor de 
reclama si publicitate:

a. contracte de publicitate; 
b. afisaj panouri publicitare; 

c. firme instalate la locul 
exercitarii activitatii. 

Rata I: 15 martie
Rata II: 15 iunie
Rata III: 15 septembrie
Rata IV: 15 noiembrie

Pt.a) plata se face lunar, pana pe data de 10 a lunii urmatoare

Impozit pe spectacole

a. pentru manifestari artistice de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografice, 
muzicale, de circ, precum si pentru competitiile sportive interne si internationale; 

b. pentru manifestari artistice de genul:festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri; 

Lunar, pana la data de 15, inclusiv, a 
lunii urmatoare celei in care a avut 
loc spectacolul.



c. activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca.
Taxa hoteliera Taxa se incaseaza odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate si se varsa la bugetul local 

pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat. 
Taxa pentru utilizarea temporara a 
locurilor publice si pentru vizitarea 
muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice, de arhitectura 
si arheologice

Taxa este zilnica si se plateste anticipat

Taxa pentru detinerea in proprietate 
sau in folosinta, de utilaje destinate 
sa functioneza in scopul obtinerii de 
venit

Taxa este zilnica si se plateste anticipat

Taxa pentru vehicule lente Taxa este anuala si se plateste anticipat
Taxe de timbru notariale Taxa se plateste anticipat
Taxe extrajudiciare de timbru Taxa se plateste anticipat
Amenzi:

a. amenzi circulatie; 
b. amenzi H.C.L.; 

c. amenzi diverse. 

Unde prevede legea, contravenientii pot achita jumatate din minimul amenzii in termen de 48 de 
ore, 2 zile lucratoare.

Nota: 

1. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru intregul an, pana la data de 
31 martie a anului fiscal, se acorda o bonificiatie de 10%.

2. Pentru neachitarea la termenele scadente a obligatiilor fiscale catre bugetul local se datoreaza, dupa aceste termene, majorari de intarziere al caror nivel este de 
0,1% /zi, conform prevederilor legale. 



Anexa nr. 9

Acte normative cu privire la taxele si impozitele locale

Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite si taxe locale si Hotararile Consiliului Local al Municipiului Marghita cu impact asupra impozitelor si 
taxelor locale din perioada 2004-2009.

TEMEI LEGAL

• Legea nr. 87/1994 – privind combaterea evaziunii fiscale,
• Legea nr. 72/1996 – privind finantele publice,
• Legea nr. 189/1998 – Legea finantelor publice locale,
• Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative depuse,
• Legea nr. 500/2002 – privind finantele publice,
• Legea nr. 507/2003 – a bugetului de stat pe anul 2004,
• Legea nr. 571/2004 – privind Codul Fiscal,
• O.G. nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor,
• O.G. nr. 36/2002 – privind impozitele si taxele locale,
• O.U.G. nr. 45/2003 – privind finantele publice locale,
• H.G. nr. 1278/2002 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului 36/2002 privind impozitele si taxele locale,
• H.G. nr. 561/2003 privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004,
• Legea nr. 108/2004 – pentru aprobarea O.U.G. nr. 45/2003 – privind finantele publice locale,
• Legea nr. 494/2004 – privind aprobarea O.G. nr. 83 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2004 – privind Codul Fiscal,
• Legea nr. 511/2004 – a bugetului de stat pe anul 2005,
• O.G. nr. 83 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2004 – privind Codul Fiscal,
• H.G. nr 44/2004 – privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2004 – privind Codul Fiscal,
• H.G. nr. 783/2004 – privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care 
se indexea/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei,
aplicabile in anul fiscal 2005,
• Legea nr. 96 din 14 aprilie 2005 - privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 123/2004 pentru modificarea si completarea, Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal,
• Legea nr. 163 din 1 iunie 2005 - privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal,
• Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 - privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
Ordonanta de Urgenta nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
• H.G. nr. 84 din 3 februarie 2005 - pentru modificarea  si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hotarârea Guvernului nr. 44/2004,



• H.G. nr. 610 din 23 iunie 2005 – pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate Hotarârea 
Guvernului nr. 44/2004
• Ordonanta nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicata - privind Codul de procedura fiscala,
• Ordonanta de Urgenta nr. 129 din 15 septembrie 2005 - pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
• Ordonanta de Urgenta nr. 165 din 24 noiembrie 2005 - pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
• Ordonanta de Urgenta nr. 22 din 22 martie 2006 – pentru completareaaOrdonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
• Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 - pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale,
• Ordonanta de Urgenta nr. 181 din 14 decembrie 2005 – pentru completarea art.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura 
fiscala si financiara pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale,
• Precizarea din 8 iulie 2005 - pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea
monedei nationale,
• Ordinul nr. 978 din 8 iulie 2005 - privind aprobarea Precizarilor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de 
natura fiscala si financiara pentru punerea în aplicare a Legii
nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale,
• Ordonanta de Urgenta nr. 59 din 23 iunie 2005 - privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind 
denominarea monedei nationale,
• Legea nr. 15 din 11 ianuarie 2006 - pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta  a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara  pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei
nationale,  • O.U.G. nr. 45/2003 – privind finantele publice locale Ordonanta de Urgenta nr. 9 din 24 februarie 2005 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta  a 
Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale,
• H.G. nr. 797 din 14 iulie 2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele  si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru 
amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în
anul fiscal 2006,
•  Legea nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizata*) privind procedura insolventei publicat in Monitorul Oficial nr. 359 din 21 aprilie 2006
•  Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicata*) a contabilitatii publicat in Monitorul Oficial nr. 48 din 14 ianuarie 2005
•  Legea nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale publicat in Monitorul Oficial nr. 242 din 
31 mai 1999
•  H.G nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor Meodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active 
corporale si necorporale, modificata si completata pri Ordonanta Guvernului nr. 54/1997 publicat in Monitorul Oficial nr. 4 din  8 ianuarie 1998,
•  H.G nr. 1514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe assimilate acestora, precum si amenzile 
aplicabile in anul fiscal 2007,
• Legea nr.303/13.11.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii de razboi,
•  Ordonanta de Urgenta nr. 106 din 04/10/2007 publicat în: monitorul oficial nr. 703/18.10.2007,
•  Ordonanta de Urgenta nr. 155/ 2007 pentru modificarea alin.(4) si (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal.



Lista hotărârilor Consiliului local al municipiului Marghita, privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în ultimii 5 ani

HCL nr. 52 din 10.07.2003 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2004
HCL nr. 33 din 13.05.2004 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2005
HCL nr. 51 din 31.05.2005 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2006
HCL nr. 53 din 30.05.2006 privind stabilirea unor  taxe locale  şi alte taxe asimilate  pe anul 2006
HCL nr. 127 din 21.12.2006 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2007
HCL nr. 23 din 09.02.2007 privind modificarea Regulamentului aprobat prin HCL 127/21.12.2006 privind scutirea sau reducerea la plata impozitului.
HCL nr. 26 din 28.02.2007 privind modificarea HCL nr. 127 din 21.12.2006 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2007
HCL nr. 114 din 30.11.2007 privind stabilirea   impozitelor şi taxelor locale pe anul 2008


	IMPOZITUL / TAXA*)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  IN  INTRAVILAN -ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII
		
	 
	  IMPOZITUL / TAXA*)  PE  TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN

	Propunere pentru anul 2009
	Propunere pentru anul 2009
	Nivelurile  practicate in anul 2008 
	Nivelurile  propuse pentru anul 2009
	Specificatie
	Anexa nr. 7

	I. Dispozitii generale:
																	Anexa nr. 8
	Calendarul   impozitelor si taxelor locale

