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RAPORT 

privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor locale şi amenzilor 
aplicabile persoanelor fizice şi juridice în anul fiscal 2014 
precum şi a Regulamentului privind stabilirea activităţilor 

 pentru care se vor percepe taxe speciale 
 
 În conformitate cu: 
− prevederile art.287, art.288 alin.(1) şi art.296 din Legea nr.571/2003 privind Codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 
2014, 

− pct.224 alin.(1) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din 
Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare,  

 Consiliul Local trebuie să adopte anual, pentru anul fiscal următor, hotărârea 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale referitoare la:  
− stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, după caz, când acestea se determină pe 

bază de cotă procentuală, iar prin Codul fiscal sunt prevăzute limite minime şi 
maxime;  

− stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în 
sumă fixă, în limitele prevăzute de Codul fiscal ori de hotărârea Guvernului prin care 
nivelurile impozitelor şi taxelor locale se indexează/ajustează/actualizează în condiţiile 
art.292 din Codul fiscal;  

− instituirea taxelor locale prevăzute la art. 283 din Codul fiscal;  
− stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10%, conform prevederilor art.255 alin. (2), 

art. 260 alin. (2) şi art. 265 alin. (2) din Codul fiscal;  
− majorarea, în termenul prevăzut la art. 288 alin.(1) din Codul fiscal, a impozitelor şi 

taxelor locale, conform art. 287 din Codul fiscal;  
− delimitarea zonelor, atât în intravilan, cât şi în extravilan, avându-se în vedere 

prevederile pct.9 din din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX 
din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

− adoptarea oricăror alte hotărâri în aplicarea Codului fiscal şi a normelor metodologice 
de aplicare;  

− procedurile de calcul şi de plată a taxelor prevăzute la art. 283 alin.(3) din Codul 
fiscal.  

  
 În vederea stabilirii valorilor impozabile la clădirile şi alte construcţii aparţinând 
persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe terenurile deţinute în proprietate de 
contribuabili, propun Lista cu zonele în cadrul localităţilor comunei Ostrov, prezentat în 
Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre. 
 Având în vedere cele mai sus prezentate, precum şi modificările aduse de către 
O.G. nr.29/2011 şi, respectiv, O.G. nr.30/2011 asupra Codului de procedură fiscală şi, 
respectiv, Titlului IX din Codul Fiscal, propunem stabilirea valorilor impozabile, a 
impozitelor şi taxelor locale, respectiv amenzilor contravenţionale, aplicabile persoanelor 
fizice şi juridice, pentru anul 2012, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexele nr.2-13, 
după cum urmează: 

a) Anexa nr.2 - impozitul şi taxa pe clădiri;                                         
b) Anexa nr.3 - impozitul şi taxa pe teren;                                                       



c) Anexa nr.4 - taxa asupra mijloacelor de transport; 
d) Anexa nr.5 - taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; 
e) Anexa nr.6 - taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate  
f) Anexa nr.7 - taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate; 
g) Anexa nr.8 - impozitul pe spectacole; 
h) Anexa nr.9 – taxa hotelieră; 
i) Anexa nr.10 - alte taxe locale; 
j) Anexa nr.11 - taxe speciale; 
k) Anexa nr.12 – regulament privind stabilirea activitatilor pentru care se vor 

percepe taxe speciale  
l) Anexa nr.13 - taxele extrajudiciare de timbru; 
m) Anexa nr.14 – amenzi şi sancţiuni. 

 
   

 
ÎNTOCMIT, 

Compartimentul Impozite şi Taxe 

 
________________________________ 
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IERARHIZAREA LOCALITĂŢILOR COMPONENTE 

ALE COMUNEI OSTROV 
 

  
 
LOCALITATEA OSTROV – LOCALITATE DE RANGUL IV 
ALMALĂU, BUGEAC, ESECHIOI, GALIŢA, GÂRLIŢA – LOCALITĂŢI DE RANGUL V 
 
DELIMITAREA ZONELOR LA NIVELUL COMUNEI OSTROV 
 
1. INTRAVILAN 

LOCALITATEA OSTROV 
 ZONA A:  
Ø Strada 1 Mai – de la nr.1 la nr.215 
Ø Strada Libertăţii – de la nr.1 la nr.94 
Ø Şoseaua Naţională – de la nr.1 la nr.108 
Ø Străzile: Zimbrului, Dobrogei II, Mieilor, Liliacului, Alunetului, Cazărmii, Părului, 

Florilor, Mureşului, Garoafelor, Plevnei, Dunării, Independenţei, Unirii, Portului. 
     
 ZONA B: Strada Micşunelelor, Bucegi, Prutului, Zambilelor, Lotrului, Viilor, 
Almalăului, Panselelor, Mărgăritarului I, Înfundătura, Bucegi, Cişmeluţei, Prunului, 
Lebedei, Carpaţi, Romana, Pieţii, Dobrogei I, Nucului, Vişinului. 
 
 ZONA C: 
Ø Strada Libertăţii – de la nr.95 la nr.164 
Ø Strada Caisului, Mărului, Piersicilor, Levănţicăi, Cimpului, Teiului, Trandafirilor. 

  
LOCALITĂŢILE ALMALĂU, BUGEAC, GALIŢA – ZONA B 

 
LOCALITĂŢILE GÎRLIŢA, ESECHIOI – ZONA C 

 
2. EXTRAVILAN – TOATE LOCALITĂŢILE – CATEGORIA III (ZONA C)  
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II. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI  
 
1. PREVEDERI GENERALE 
(1) Clădire = orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de 
denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea 
de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar 
elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele 
din care sunt construite. 
(2) O clădire devine bun supus impozitării în următoarele cazuri: 

•   în cazul unei clădiri care a fost dobândită de o persoană în cursul anului, impozitul pe 
clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de 1 a lunii 
următoare celei în care clădirea a fost dobândită; 

•  pentru construcţiile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în 
autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu 
de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor; 

•   pentru construcţiile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construcţie, 
data începerii impunerii o constituie data expirării termenului de executare al lucrării, 
înscris în autorizaţia de construcţie, chiar dacă nu a fost întocmit Procesul-Verbal de 
recepţie al lucrării; 

•   pentru construcţiile nefinalizate sau finalizate parţial în termenul prevăzut în autorizaţia de 
construcţie, pentru care nu s-a solicitat prelungirea termenului de valabilitate al 
autorizaţiei, Compartimentul Urbanism va întocmi un Proces-verbal de recepţie parţială, 
dacă elementele structurale de bază ale construcţiei, în speţă pereţii şi acoperişul, au fost 
realizate. Procesul-verbal va sta la baza începerii calculării impozitului aferent părţii 
construite, în acesta consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită 
desfăşurată în raport de care se stabileşte impozitul aferent. 

• pentru clădirile construite potrivit Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:  

− pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în 
autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai 
târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor; 

− pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, 
data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în 
termenul prevăzut de lege;  

− pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul 
prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea 
valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai 
pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale 
unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la 
data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se 
stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se 
stabileşte impozitul pe clădiri.  

(3) Pentru persoanele care încheie contracte de fiducie, impozitele şi taxele locale aferente 
masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către 
fiduciar la bugetele locale ale unităţilor admininistrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile 
care fac obiectul operaţiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, începând cu 
data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie. 
(4) În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, 
impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de 1 
a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă. Documentele ce 
atestă acest lucru sunt: Autorizaţia de demolare şi Procesul verbal de recepţie. 
(5) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, 
persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în 
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condiţii similare impozitului pe clădiri.  
(6) Impozitul pe clădiri datorat de contribuabili se stabileşte pe baza datelor extrase din actele 
care atestă dreptul la proprietate, conferit de: 

a) cărţile de identitate ale proprietarilor / certificatul de înmatriculare al societăţii ; 
b) actul de dobândire a proprietăţii clădirii; 
c) planuri/schiţe cadastrale. 

(7) Taxa pe clădiri se stabileşte în baza actului privind concesionarea, închirierea, darea în 
administrare sau în folosinţă a clădirii respective, sau a unui certificat emis de către proprietari, 
prin care se confirmă realitatea menţiunilor respective. 
(8) Impozitul pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei în 
care este amplasată clădirea. 
(9) În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, 
fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea 
din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale 
proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru 
clădirea respectivă.  
 
2. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANELE FIZICE 

 
A. Modul de calcul 
(1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 
impozitare de 0,1 % la valoarea impozabilă a clădirii, ajustată cu coeficientul de 
corecţie corespunzător, prevăzut la alin.(5). 
 
(2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii 
impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin.(3) valoarea impozabilă cea mai mare 
corespunzătoare tipului clădirii respective.  
 
(3) VALORILE  IMPOZABILE  pe  metru  pătrat  de  suprafaţă  construită  desfăşurată  la  clădiri: 

Valoarea impozabilă (lei/m2) 
pentru 2014 

 
Tipul clădirii 

Cu instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice şi 
încălzire [condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electricitate 
sau încălzire 

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

806 478 

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

219 137 

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

137 123 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori 
din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau 

82 54 
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din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic şi/sau 
chimic 

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

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

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

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii  

 
(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor 
secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la 
subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi 
teraselor neacoperite. 
 
(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zonă în care este 
amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate, conform alin.(3) cu coeficientul de 
corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 
 

Coeficient de corecţie, 
în funcţie de localitate Zona în cadrul 

localităţii 
Ostrov Bugeac, Esechioi, 

Galiţa, Gârliţa 

A 1,10 1,05 

B 1,05 1,00 

C 1,00 0,95 

 
(6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, 
coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (1) se reduce cu 0,10.  
(7) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (6) se 
reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 

a) cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 ani la data de 1 ianuarie a 
anului fiscal de referinţă; 

b) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani 
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

(8) În cazul clădirii utilizată ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri 
pătraţi valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se 
majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.   
(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, 
modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că 
acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.  
(10) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, 
atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a 
clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20. 
(11) Pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor, stabilită pe baza criteriilor şi 
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normelor de evaluare prevăzute la alin. (3), se au în vedere instalaţiile cu care este dotată 
clădirea, respectiv:  
a) se încadrează pentru aplicarea valorilor impozabile prezentate în coloana 1 acele clădiri care 

sunt dotate, cumulativ, cu instalaţii de apă, de canalizare, electrice şi de încălzire, după cum 
urmează:  
1. clădirea se consideră dotată cu instalaţie de apă dacă alimentarea cu apă se face prin 

conducte, dintr-un sistem de aducţiune din reţele publice sau direct dintr-o sursă naturală 
- puţ, fântână sau izvor - în sistem propriu;  

2. clădirea se consideră că are instalaţie de canalizare dacă este dotată cu conducte prin care 
apele menajere sunt evacuate în reţeaua publică;  

3. clădirea se consideră că are instalaţie electrică dacă este dotată cu cablaje interioare 
racordate la reţeaua publică sau la o sursa de energie electrică - grup electrogen, 
microcentrală, instalaţii eoliene sau microhidrocentrală;  

4. clădirea se consideră că are instalaţie de încălzire dacă aceasta se face prin intermediul 
agentului termic - abur sau apă caldă de la centrale electrice, centrale termice de cartier, 
termoficare locală sau centrale termice proprii - şi îl transmit în sistemul de distribuţie în 
interiorul clădirii, constituit din conducte şi radiatoare - calorifere, indiferent de 
combustibilul folosit - gaze, combustibil lichid, combustibil solid, precum şi prin 
intermediul sobelor încălzite cu gaze/convectoarelor; 

  Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor 
secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv al balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la 
subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţelor 
scărilor şi teraselor neacoperite. 

   Dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia 
reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii 
mobiliare nr.7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere 
suprafeţele care corespund situaţiei reale dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. 

   Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul 
agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând 
cu data de 1 a lunii următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de 
specialitate lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală. 

b) se încadrează pentru aplicarea valorilor impozabile prevăzute în coloana a doua, acele 
clădiri care nu se regăsesc în contextul menţionat la lit. a), respectiv cele care nu au nici una 
dintre aceste instalaţii sau au una, două ori trei astfel de instalaţii. 

(12) În situaţia în care, pe parcursul anului fiscal, clădirea încadrată pentru aplicarea valorilor 
impozabile prevăzute în coloana "Clădire fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau 
încălzire (lei/m2)" din tabelul prevăzut la alin.(3), face obiectul aplicării valorilor impozabile 
prevăzute în coloana 1, ca efect al dotării cu toate cele patru instalaţii, modificarea impozitului pe 
clădiri se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a apărut această situaţie, 
necesitând depunerea unei noi declaraţii fiscale. În mod similar se procedează şi în situaţia în 
care la clădirea dotată cu toate cele patru instalaţii, pe parcursul anului fiscal, se elimină din 
sistemul constructiv oricare dintre aceste instalaţii, prevăzute la alin. (10) lit. a), pe bază de 
autorizaţie de desfiinţare eliberată în condiţiile legii. 
(13) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri, nesituate la 
aceeaşi adresă, datorează un impozit pe clădiri majorat, după cum urmează: 

a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;  
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;  
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.  

(14) Nu intră sub incidenţa alin.(13) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite 
prin succesiune legală. Clădirile dobândite prin succesiune legală se iau în calcul la determinarea 
ordinii de dobândire, necesară stabilirii majorării impozitului pe clădiri. 
(15) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de domiciliu, impozitul majorat 
se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din 
documentele ce atestă calitatea de proprietar. 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSTROV 
 

Anexa nr.2  la Hotărârea nr.75/05.12.2013 

6 

(16) În cazul clădirilor aflate în proprietate comună, coproprietarii având determinate cotele-
părţi din clădire, impozitul se împarte proporţional cotelor părţi respective, iar asupra acestuia se 
aplică, după caz, majorarea în funcţie de ordinea în care aceste cote-părţi au fost dobândite 
rezultând astfel impozitul pe clădiri datorat de fiecare contribuabil. 
(17) În cazul clădirilor aflate în proprietate comună, proprietarii neavând stabilite cote-părţi din 
clădire, impozitul se împarte la numărul de coproprietari, iar asupra părţii de impozit rezultate în 
urma împărţirii se aplică, după caz, majorarea în funcţie de ordinea în care aceste cote-părţi au 
fost dobândite rezultând astfel impozitul datorat de fiecare contribuabil. 
(18) Majorarea se aplică în mod corespunzător persoanelor care beneficiază de facilităţi fiscale la 
plata impozitului pe clădiri. 
(19) Majorarea impozitului pe clădiri se calculează şi în cazul persoanelor fizice străine care deţin 
pe teritoriul României mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, ordinea acestora fiind determinată 
de succesiunea în timp a dobândirii lor cu obligativitatea depunerii declaraţiei speciale. 
(20) Pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, ordinea în care proprietăţile au fost 
dobândite se determină în funcţie de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din 
documentele care atestă calitatea de proprietar. 
(21) În cazul în care în acelaşi an se dobândesc mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, ordinea 
este determinată de data dobândirii. 
(22) În cazul în care la aceeaşi dată se dobândesc mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, ordinea 
este cea pe care o declară contribuabilul respectiv. 
(23) În cazul persoanei fizice care deţine în proprietate mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, 
ordinea este cea pe care o declară contribuabilul respectiv. 
(24) În cazul în care în acelaşi bloc o persoană fizică deţine în proprietate mai multe 
apartamente, pentru calculul impozitului pe clădiri, fiecare apartament este asimilat unei clădiri.   
(25) Pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică unui contribuabil, impozitul pe 
clădiri se recalculează: 

a) în cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului; 
b) în cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz; 
c) în cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau a altor modificări aduse unei 

clădiri existente. 
 
B. Scutiri şi facilităţi acordate contribuabililor persoane fizice 
(1) Impozitul pe clădiri nu se aplică pentru clădirile folosite ca domiciliu de către:  

a) veteranii, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit; 
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi; 

c) persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 
6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, 
după cum urmează:  

1.   a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;  
2.   a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;  
3.   a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;  
4.   a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;  
5.   a fost supravieţuitoare a trenului morţii;  
6.   este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior 

nu s-a recăsătorit;  
d) persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:  

  1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti 
rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare 
preventivă pentru infracţiuni politice;  

   2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative 
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sau pentru cercetări de către organele de represiune;  
   3. a fost internată în spitale de psihiatrie;  
   4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;  
   5. a fost strămutată într-o altă localitate;  

e) soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, 
internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, 
dacă ulterior nu s-a recăsătorit;  

f) soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după 
întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a 
recăsătorit;  

g) soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive 
de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de 
psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face 
dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia;  

h) persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;  
i) persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 

august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în 
captivitate după încheierea armistiţiului.  

j) persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, precum şi cele din 
rezistenţa armată care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare prin 
forţă a regimului comunist, conform O.U.G. nr.214/1999 privind acordarea calităţii de 
luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite 
din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, 
măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de 
împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.568/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  

k) persoanele prevăzute la art.3 alin.(1) lit. b) si art.4 alin.(1) din Legea recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989 nr. 341/2004, respectiv cele care au calitatea de: 

• Luptător Rănit - atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei 
din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta;  

• Luptător Reţinut - atribuit celor care au fost reţinuţi de forţele de represiune ca 
urmare a participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei;  

• Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada 14-25 
decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au 
construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului 
totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa 
regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localităţile 
unde au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi 
celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului 
între 14-22 decembrie 1989;  

• urmaş de erou-martir - soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi fiecare dintre 
copiii acestuia.  

l) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de 
invaliditate. 

 
(2) În cazul unei clădiri deţinute în comun de o persoană fizică prevăzută la pct.a) – l), scutirea 
se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi. Scutirea de plata impozitului 
pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la 
pct.a) – l). 
(3) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la pct.a)–l) se aplică începând cu prima zi a lunii 
următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii. 
(4) În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le atestă 
această calitate, respectiv: 

a) legitimaţie pentru veteranii de război, văduvele de război, văduvele veteranilor de război 
care nu s-au recăsătorit; 
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b) hotărâre pentru beneficiari ai Decretului lege nr. 118/1990 şi ai Legii nr.189/2000; 
c) brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004; 
d) adeverinţă şi certificat de încadrare în grad de handicap eliberate de Direcţia generală de 

asistenţă socială şi protecţia copilului în cadrul Consiliului Judeţean Constanţa; 
e) copie după cartea sau buletinul de identitate ; 
f) copie după actul de proprietate ; 
g) în situaţia în care beneficiarii acestor categorii de scutiri, nu sunt proprietari la adresa de 

domiciliu, atunci scutirea se aplică la primul imobil în ordinea dobândirii acestuia. 
(5) Nu datorează impozit pe clădiri : 

a) persoanele fizice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit 
pe care le deţin în proprietate, în condiţiile O.G. nr.29/2000 privind reabilitarea termică a 
fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 325/2002, pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru 
reabilitarea termică; 

b) pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului 
fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, proprietarii apartamentelor din blocurile 
de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe 
baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin 
care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul 
energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit 
energetic, astfel cum este prevăzut în OUG nr.18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe. 

c) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri pe 
o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal 
următor în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care 
execută lucrări în condiţiile Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii 
arhitectural-ambientale a clădirilor."  

d) contribuabilii persoane fizice, pentru clădirea care este o locuinţă nou realizată în 
condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, dacă sunt titulari ai contractelor de 
construire a unei locuinţe cu credit sau ai contractelor de vânzare cumpărare cu plata în 
rate a locuinţelor noi care se realizează în condiţiile art.7-9 din Legea nr.114/1996. În 
acest caz, scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă pe timp de 10 ani de la 
data de întâi a lunii următoare celei în care a fost dobândită locuinţa respectivă; 

e) contribuabilii persoane fizice, proprietari ai unei clădiri realizate pe bază de credite, în 
condiţiile O.G. nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări 
publice şi construcţii de locuinţe, scutirea acordându-se pe o perioadă de 10 ani de la data 
de întâi a lunii următoare celei în care a fost dobândită locuinţa respectivă; 

f)   titularul dreptului de proprietate sau de administrare al clădirilor care, potrivit legii, 
sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case 
memoriale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

g) proprietarii de clădiri restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul 
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 
1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care 
proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public. 

(6) Pentru a beneficia de aceste scutiri, persoanele în cauză vor prezenta o cerere împreună cu 
originalul şi copia actelor care le atestă această calitate, respectiv contractul de construire a unei 
locuinţe cu credit, contractul de vânzare cumpărare cu plata în rate a locuinţei, contractul de 
dobândire a locuinţei, după caz, şi procesul verbal de predare primire/preluare a locuinţei în 
cauză, numai pentru o clădire. Aceste scutiri se acordă începând cu data de întâi a lunii 
următoare celei în care prezintă cererea şi documentele conexe acesteia, numai până la 
expirarea perioadei de 10 ani de la data dobândirii locuinţei. 
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C. Obligaţiile contribuabililor persoane fizice 
C.1. Depunerea declaraţiilor fiscale 
(1) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor 
administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în 
proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire. 
(2) Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau de la data 
apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii: 

a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului; 
b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe clădiri datorat; 
c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natură să conducă la 

modificarea impozitului pe clădiri; 
d) intervin schimbări privind numele şi prenumele. 

(3) Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a 
depune o declaraţie fiscală în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau 
construirii. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte: 
- în cazul dobândirii unei clădiri, se vor prezenta în original şi copie : 

a) cărţile de identitate ale proprietarilor; 
b) actul de dobândire a proprietăţii clădirii; 
c) planuri/schiţe cadastrale; 

- în cazul construirii unei clădiri, se vor prezenta în original şi copie : 
a) autorizaţie de construcţie;  
b) procesul verbal de recepţie finală; 
c) planuri/schiţe cadastrale. 

(4) Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o 
clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la Compartimentul Impozite şi 
Taxe al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au 
produs aceste modificări. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte: 
- în cazul extinderii/îmbunătăţirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie: 

a) autorizaţia de construire; 
b) procesul verbal de finalizare a lucrărilor; 
c) planuri cadastrale; 

- în cazul demolării/distrugerii unei clădiri vor prezenta în original şi copie: 
a) autorizaţia de demolare;  
b) procesul verbal de demolare; 

(5) Obligativitatea depunerii declaraţiilor fiscale revine şi contribuabililor care se încadrează într-
una din categoriile de scutiri şi facilităţi de la plata impozitului datorat. 
(6) Declararea clădirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este condiţionată de 
înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. 
(7) Declaraţia specială pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice 
deţinătoare a mai multor clădiri utilizate ca locuinţă se depune separat pentru fiecare clădire la 
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile 
administrativ-teritoriale atât la adresa de domiciliu cât şi cele în a căror rază sunt situate clădirile 
respective. 
(8) În cazul contribuabililor care dobândesc clădiri ce se supun impozitului majorat declaraţia de 
impunere se depune în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestuia. 
(9) Pentru veridicitatea datelor înscrise în declaraţiile de impunere întreaga răspundere juridică o 
poartă contribuabilul, atât în cazul în care este semnatar al declaraţiei respective, cât şi în cazul 
în care semnatar al declaraţiei este o persoană mandatată în acest sens de contribuabil. 
(10) Plătitorii taxei pe clădiri vor anexa la declaraţia fiscală, în fotocopie semnată pentru 
conformitate cu originalul, actul privind concesionarea, închirierea, darea în administrare sau în 
folosinţă a clădirii respective. În situaţia în care în acest act nu sunt înscrise valoarea de inventar 
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a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanei juridice care a hotărât concesionarea, închirierea, 
darea în administrare sau în folosinţă a clădirii, precum şi data înregistrării în contabilitate a 
clădirii respective, iar în cazul efectuării unor reevaluări, data ultimei reevaluări, la act se 
anexează, în mod obligatoriu, un certificat emis de către proprietari, prin care se confirmă 
realitatea menţiunilor respective.  
(11) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra imobilelor, contribuabilii trebuie să 
prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale 
de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află înregistrat fiscal 
bunul ce se înstrăinează, potrivit alin.(12), inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în 
evidenţa organului fiscal. Pentru bunul care se înstrăinează, impozitul datorat este cel recalculat 
pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică persoanei care înstrăinează, potrivit 
Codului fiscal.  
(12) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor 
a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în prima zi a 
lunii următoare depunerii cererii. 
(13) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data 
solicitării şi poate fi utilizat de contribuabil pe toată perioada lunii în care se emite. Certificatul de 
atestare fiscală emis în intervalul cuprins între data de 25 a lunii şi finele lunii este valabil pe 
toată perioada lunii următoare emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de 
contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant. 
(14) Actele prin care se înstrăinează clădiri, cu încălcarea prevederilor alin. (11), sunt nule de 
drept. 
(15) Prevederile alin. (11) şi (14) nu sunt aplicabile în cazul procedurii de executare silită, 
procedurii insolvenţei şi procedurilor de lichidare. 
 
2. Plata impozitului pe clădiri 
(1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv rata 1 până la data de 31 
martie inclusiv, rata a 2-a până la data de 30 septembrie inclusiv. 
(2) În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până 
în ziua lucrătoare imediat următoare. 
(3) Impozitul anual pe clădiri datorat aceluiaşi buget local de către persoanele fizice, de până la 
50 de lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza 
aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 de lei se referă la impozitul pe clădiri 
cumulat. 
(5) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri până la data de 31 martie 2014, pentru 
persoanele fizice se acordă o BONIFICAŢIE de 10%. Prin plata cu anticipaţie, se înţelege 
stingerea obligaţiei de plată a impozitului pe clădiri datorat aceluiaşi buget local în anul fiscal 
respectiv, până la data de 31 martie inclusiv. 
(6) În situaţia în care contribuabilul a plătit cu anticipaţie până la data de 31 martie inclusiv, 
impozitul pe clădiri pentru care a beneficiat de bonificaţie, iar în cursul aceluiaşi an fiscal 
înstrăinează clădirea, scăderea se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a 
lunii următoare celei în care s-a realizat înstrăinarea şi sfârşitul anului fiscal, luându-se în calcul 
suma efectiv încasată la bugetul local.  
 
D. Sancţiuni 
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:  

a) depunerea peste termen a declaraţiilor;  
b)  nedepunerea declaraţiilor;  
c) nerespectarea prevederilor  referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea  clădirilor, 

precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;  
d) refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a 

situaţiei fiscale a contribuabililor, precum  şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de 
la data solicitării acestora. 
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e) nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei speciale de către persoanele fizice care 
au în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care nu sunt închiriate 
unei alte persoane.  

(2) Contravenţia prevăzută la lit. a) şi e) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar 
cele de la lit. b) – d) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.  
(3) Pentru neplata obligaţiilor fiscale la termenele scadente, se vor calcula majorări de 
întârziere în cuantum de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, 
calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
(4) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau 
modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua 
imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data 
stingerii acesteia inclusiv.  
(5) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei 
decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează majorări de 
întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat 
următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.  
(6) Prin excepţie de la prevederile alin.(3), pentru impozitele, taxele şi contribuţiile stinse prin 
executare silită, majorările de întârziere se datorează până la data întocmirii procesului-verbal de 
distribuire inclusiv. În cazul plăţii preţului în rate, majorările de întârziere se calculează până la 
data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată, 
majorările de întârziere sunt datorate de către cumpărător. 
(7) Nu se datorează şi nu se calculează majorări de întârziere pentru creanţele fiscale născute 
anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei după data deschiderii procedurii 
insolvenţei.  
(8) Constatarea şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se va face de către Compartimentul 
Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei comunei Ostrov. 
(9) Contravenţiilor prevăzute li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 
posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
 
3. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANELE JURIDICE 
A. Modul de calcul 
(1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 
impozitare de 1,5 % asupra valorii de inventar a clădirii. 
(2) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în 
contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.  În cazul clădirii la 
care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau 
extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice 
locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 
30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.  
(3) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea 
impozabilă se reduce cu 15%. (valoarea impozabilă va fi considerată valoarea iniţială de intrare) 
(4) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea 
impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în 
contabilitatea proprietarului - persoană juridică.  
(5) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani, respectiv 5 ani anteriori anului 
fiscal de referinţă, COTA impozitului pe clădiri se stabileşte astfel:  

a) 15 pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă;  

b) 35 pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă 

şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, 
până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost 
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amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (1).  
(6) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 
acestuia se aplică următoarele reguli:  

a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar;  
b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din 

contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a 
locatarului, conform prevederilor legale în vigoare;  

c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, 
impozitul pe clădiri este datorat de locator.  

(7) Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în 
funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea 
amortizării.  
(8) Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul 
unui an calendaristic este de 5 % (minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii, stabilită 
prin hotărâre a consiliului local). Sunt exceptate de la această prevedere structurile care au 
autorizaţie de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel 
mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire. 
(9) Calculul impozitului pe clădiri datorat pentru perioade mai mici de un an fiscal se face după 
cum urmează:  

a) impozitul anual determinat se împarte la 12, respectiv la numărul de luni dintr-un an fiscal;  
b) suma rezultată în urma împărţirii prevăzute la lit.a) se înmulţeşte cu numărul de luni pentru 

care se datorează impozitul pe clădiri.  
(10) Pentru clădirile dobândite în cursul anului, impozitul pe clădiri, datorat de la data de întâi a 
lunii următoare celei în care aceasta a fost dobândită şi până la sfârşitul anului respectiv, se 
repartizează la termenele de plată rămase, iar ratele scadente se determină pentru impozitul 
anual, proporţional cu numărul de luni pentru care se datorează impozitul pe clădiri. 
 
 
 
B. Scutiri şi facilităţi pentru persoanele juridice 
(1) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru: 
a) clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii 

publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;  
b) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau 

arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de 
administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;  

c) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase 
recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor 
care sunt folosite pentru activităţi economice;  

d) clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat, confesional 
sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care 
sunt folosite pentru activităţi economice;  

e) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice;  

f) clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice, 
staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni;  

g) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice;  

h) clădirile funerare din cimitire şi crematorii;  
i) clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;  
j) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
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k) clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor care sunt 
folosite pentru activităţi economice;  

l) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor 
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

m) clădirile restituite potrivit art.1 alin. (5) din O.U.G. nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri 
imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 
România, republicată;  

n) construcţiile de natură sau cu afectaţie specială; 
o) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, 

oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, 
precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare 
aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;  

p) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi 
tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor 
care sunt folosite pentru alte activităţi economice;  

q) construcţiile speciale situate în subteran, care nu au elementele constitutive ale unei clădiri, 
indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie;  

r) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, 
silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor 
care sunt folosite pentru alte activităţi economice;  

s) elementele instracturii feroviare publice; 
t) clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de 

moştenitori legali sau testamentari;  
u) clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit 

hotărârii consiliului local; 
v) clădirile utilizate de fundaţiile testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, 

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

w) clădirile, aflate în proprietatea persoanelor juridice române, care au fost reabilitate sau 
modernizate termic, în condiţiile O.G. nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului 
construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.325/2002, pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea 
termică; 

x) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi 
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi 
de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, 
persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate. 

(2) Scutirea de impozit prevăzută la alin.(1) lit.j)-m) se pentru perioada pentru care proprietarul 
menţine afectaţiunea de interes public. 
(3) Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite deţinute de cooperaţiile 
de consum sau meşteşugăreşti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achiziţiei clădirii.  
 
C. Obligaţiile contribuabililor persoane juridice 
C.1. Depunerea declaraţiilor  
(1) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor 
administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în 
proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire. 
(2) Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a 
depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei 
publice locale în termen de 30 de zile de la data dobândirii, construirii sau înstrăinării. Declaraţia 
trebuie însoţită de următoarele acte (original şi copie):  
  în cazul dobândirii unei clădiri:  

a) certificatul de înmatriculare al societăţii;  
b) actul de dobândire a proprietăţii clădirii;  
c) planuri cadastrale;  
d) certicat de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de 
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proprietate;  
e) balanţa de verificare a societăţii, aferentă lunii în care a intervenit modificarea.  

  în cazul construirii unei clădiri:  
a)  autorizaţie de construcţie;  
b)  nota de regularizare emisă de Primăria comunei Ostrov;  
c)  procesul verbal de recepţie;  
d)  balanţa de verificare a societăţii, aferentă lunii în care a intervenit modificarea.  

  în cazul înstrăinării unei clădiri:  
a)  actul de înstrăinare al clădirii;  
b)  certicat de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de 
proprietate;  
c) balanţa de verificare a societăţii, aferentă lunii în care a intervenit modificarea. 

(3) Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o 
clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-
au produs aceste modificări. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte (original şi copie):  
  în cazul extinderii/îmbunătăţirii unei clădiri:  

a)  autorizaţia de construire;  
b)  nota de regularizare emisă de Primăria comunei Ostrov;  
c)  procesul verbal de recepţie;  
d)  memoriu justificativ ;  
e)  planuri cadastrale ;  
f)  balanţa de verificare a societăţii, aferentă lunii în care a intervenit modificarea.  

  în cazul demolării/distrugerii unei clădiri:  
a)  autorizaţia de demolare ;  
b)  procesul verbal de demolare.  
c)  balanţa de verificare a societăţii, aferentă lunii în care a intervenit modificarea.  

(4) Contribuabilii persoane juridice sunt obligaţi să depună declaraţii chiar dacă aceştia 
beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, ori pentru clădirile 
respective nu se datorează impozit/taxă pe clădiri.  
(5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra imobilelor, contribuabilii trebuie să 
prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale 
de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află înregistrat fiscal 
bunul ce se înstrăinează, potrivit alin.(6), inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în 
evidenţa organului fiscal. Pentru bunul care se înstrăinează, impozitul datorat este cel recalculat 
pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică persoanei care înstrăinează, potrivit 
Codului fiscal.  
(7) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a 
organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în prima zi a 
lunii următoare depunerii cererii. 
(8) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data 
solicitării şi poate fi utilizat de contribuabil pe toată perioada lunii în care se emite. Certificatul de 
atestare fiscală emis în intervalul cuprins între data de 25 a lunii şi finele lunii este valabil pe 
toată perioada lunii următoare emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de 
contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant. 
(9) Actele prin care se înstrăinează clădiri, cu încălcarea prevederilor alin. (5), sunt nule de 
drept. 
(10) Prevederile alin. (5) şi (9) nu sunt aplicabile în cazul procedurii de executare silită, 
procedurii insolvenţei şi procedurilor de lichidare. 
 
C.2. Plata impozitului/taxei pe clădiri 
(1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv:  

a)  rata I, până la data de 31 martie inclusiv;  
b)  rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;  

(2) În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până 
în ziua lucrătoare imediat următoare.   
(3) Neplata în termenele scadente atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri 
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ale guvernului.  
(4) Impozitul/taxa anuală pe clădiri, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, 
persoane juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi 
unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul/taxa pe clădiri cumulată.  
(5) Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 
2014, pentru persoanele juridice se acordă o BONIFICAŢIE de 10% la impozitul/taxa pe clădiri.  
 
D. Sancţiuni 
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:   

a)  depunerea peste termen a declaraţiilor;  
b)  nedepunerea declaraţiilor;  
c)  nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea clădirilor, 

precum  şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;  
d)  refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării  şi stabilirii reale a 

situaţiei fiscale a contribuabililor, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de 
la data solicitării acestora.  

(2) Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele 
de la lit.b) –d) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei.  
(3) Pentru neplata obligaţiilor fiscale la termenele scadente, se vor calcula majorări de întârziere 
în cuantum de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate 
pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de 
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
(4) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau 
modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua 
imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data 
stingerii acesteia inclusiv.  
(5) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei 
decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează majorări de 
întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat 
următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.  
(6) Prin excepţie de la prevederile alin.(3), pentru impozitele, taxele şi contribuţiile stinse prin 
executare silită, majorările de întârziere se datorează până la data întocmirii procesului-verbal de 
distribuire inclusiv. În cazul plăţii preţului în rate, majorările de întârziere se calculează până la 
data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată, 
majorările de întârziere sunt datorate de către cumpărător. 
(7) Nu se datorează şi nu se calculează majorări de întârziere pentru creanţele fiscale născute 
anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei după data deschiderii procedurii 
insolvenţei.  
(8) Constatarea şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se va face de către Compartimentul 
Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei comunei Ostrov. 
(9) Contravenţiilor prevăzute li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 
posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
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III. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 
  

1. PREVEDERI GENERALE 
(1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează un impozit anual pe 
teren, exceptând cazurile prevăzute de lege.  
(2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe 
teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.  
(3) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele 
înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile 
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund 
situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de 
cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar 
modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se 
înregistrează la Compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei comunei Ostrov lucrarea 
respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală. 
(4) În situaţiile în care terenul se află în proprietate comună, impozitul pe teren se datorează 
după cum urmează:  

a) în cazul în care fiecare dintre contribuabili are determinate cotele-părţi, impozitul se 
datorează de fiecare dintre contribuabili, proporţional cu partea de teren corespunzătoare 
cotelor-părţi respective;  

b) în cazul în care contribuabilii nu au stabilite cotele-părţi din teren pe fiecare contribuabil, 
impozitul se împarte la numărul de coproprietari, fiecare dintre aceştia datorând, în mod 
egal, partea din impozit rezultată în urma împărţirii.  

(5) Pentru persoanele care încheie contracte de fiducie, impozitele şi taxele locale aferente masei 
patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la 
bugetele locale ale unităţilor admininistrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac 
obiectul operaţiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, începând cu data de 
întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie. 
(6) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 
acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar (utilizator). În cazul în care contractul de 
leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren este datorat de 
locator. Contribuabilii, în cazul impozitului pe teren, sunt proprietarii terenurilor, oriunde ar fi 
situate acestea în România şi indiferent de categoria de folosinţă a lor, atât pentru cele din 
intravilan, cât şi pentru cele din extravilan. 
(7) În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, 
impozitul pe teren este datorat de locator.  
(8) Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se datorează de 
la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit.  
(9) Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an, care are ca efect 
transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana încetează a mai datora impozitul 
pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului 
de proprietate asupra terenului.  
(10) În cazurile prevăzute la alin. (8) sau (9), impozitul pe teren se recalculează pentru a 
reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.  
(11) Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se modifică în cursul 
unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren, 
impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit 
modificarea.  
(12) Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităţi, impozitul pe teren se modifică 
pentru întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localităţii, începând cu 
data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare.  
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2. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE 
1. Modul de calcul 
(1) În cazul unui teren aferent unei clădiri în care se desfăşoară activităţi economice, parţial sau 
total, baza de impozitare va fi egală cu suprafaţa de teren ocupată de construcţia în care se 
desfăşoară activităţi economice. 
(2) Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul 
localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform 
încadrării făcute de consiliul local.  
(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la 
categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 
următor:            
   -lei/ha- 

Nivelurile aplicate in anul fiscal 2013 Nivelurile aprobate pentru anul 2014 Zona în 
cadrul 

localităţii Ostrov Bugeac, Esechioi, 
Galiţa, Gârliţa 

Ostrov Bugeac, Esechioi, 
Galiţa, Gârliţa 

A 766 613 766 613 

B 613 460 613 460 

C 460 306 460 306 
    

(4) Impozitul / taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de 
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii - se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 
terenului, exprimată în hectare, cu coeficientul de corecţie de 1,1 pentru Ostrov sau 1 pentru 
Bugeac, Esechioi, Galiţa, Gârliţa şi cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai jos: 

 - lei/ha - 
Nivelurile aplicate in anul 2013 Nivelurile pentru anul 2014 Nr 

Crt  CATEGORIA DE  FOLOSINŢĂ Zona A Zona B Zona C Zona A Zona B Zona C 

1 Teren arabil 24 18 16 24 18 16 

2 Păşune 18 16 13 18 16 13 

3 Fâneaţă 18 16 13 18 16 13 

4 Vie 40 30 24 40 30 24 

5 Livadă 46 40 30 46 40 30 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră 24 18 16 24 18 16 

7 Teren cu ape 13 11 7 13 11 7 

8 Drumuri şi căi ferate x x x x x x 

9 Neproductiv x x x x x x 

 
(5) Impozitul / taxa pe  terenurile amplasate în extravilan – se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai jos, 
şi cu coeficientul de corecţie de 1,10 pentru Ostrov, respectiv 1,05 pentru celelalte localităţi ale 
comunei: 

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinţă Valorile impozabile 
pentru anul 2013 

Valorile impozabile 
pentru anul 2014 

1. Teren cu construcţii 22 22 

2. Arabil 39 39 
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3. Păşune 19 19 

4. Fâneaţă 19 19 

5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 43 43 

5.1. Vie până la intrarea pe rod x x 

6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 43 43 

6.1. Livadă până la intrarea pe rod x x 

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forest. cu excepţia 
celui prevăzut la nr. crt. 7.1 

10 10 

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

x x 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 2 2 

8.1. Teren cu amenajări piscicole 24 24 

9. Drumuri şi căi ferate x  

10. Teren neproductiv x  

 
2. Scutiri şi facilităţi pentru persoanele fizice 
(1) Impozitul şi taxa pe teren nu se datorează pentru: 

a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire;  
b) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât 

durează ameliorarea acestuia;  
c) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură 

sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi 
navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea 
apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele 
folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru 
exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în 
care nu afectează folosirea suprafeţei solului;  

d) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente 
infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare 
aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe 
baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiul judeţean de 
cadastru şi publicitate imobiliară;  

e) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art.16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru 
care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;  

f) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art.1 alin. (6) din O.U.G. nr. 94/2000 pe 
durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;  

g) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art.6 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999 pe durata 
pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.  

(2)  Impozitul şi taxa pe teren nu se aplică pentru: 
a) veteranii şi văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit; 
b) persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 
la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 
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6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, 
după cum urmează:  

1.   a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;  
2.   a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;  
3.   a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;  
4.   a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;  
5.   a fost supravieţuitoare a trenului morţii;  
6.   este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior 

nu s-a recăsătorit;  
d) persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:  

   1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti 
rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare 
preventivă pentru infracţiuni politice;  

   2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative 
sau pentru cercetări de către organele de represiune;  

   3. a fost internată în spitale de psihiatrie;  
   4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;  
   5. a fost strămutată într-o altă localitate;  

e) soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, 
internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, 
dacă ulterior nu s-a recăsătorit;  

f) soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după 
întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a 
recăsătorit;  

g) soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive 
de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de 
psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face 
dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia;  

h) persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;  
i) persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 

august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în 
captivitate după încheierea armistiţiului.  

j) persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, precum şi cele din 
rezistenţa armată care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare prin 
forţă a regimului comunist, conform O.U.G. nr.214/1999 privind acordarea calităţii de 
luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite 
din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, 
măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de 
împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.568/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  

k) 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 romane din decembrie 
1989 nr. 341/2004, respectiv cele care au calitatea de: 

• Luptător Rănit - atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei 
din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta;  

• Luptător Reţinut - atribuit celor care au fost reţinuţi de forţele de represiune ca 
urmare a participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei;  

• Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada 14-25 
decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au 
construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului 
totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa 
regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localităţile 
unde au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi 
celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului 
între 14-22 decembrie 1989;  

• urmaş de erou-martir - soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi fiecare dintre 
copiii acestuia.  
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l) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de 
invaliditate. 

(2) În cazul unui teren deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la lit.a) - l), scutirea se 
aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi. 
(3) Scutirea de plata impozitului pe teren se aplică doar terenului aferent clădirii folosite ca 
domiciliu de persoanele fizice prevăzute la lit.a) - l), începând cu prima zi a lunii următoare 
celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.  
(4) Veteranii şi văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au 
recăsătorit sunt scutite şi de plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi 
păduri, în suprafaţă de până la 5 ha.  
(5) În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le atestă 
această calitate, respectiv: 

• legitimaţie pentru veteranii de război, văduvele de război văduvele veteranilor de 
război care nu s-au recăsătorit; 

• hotărâre pentru beneficiari ai Decretului lege nr. 118/1990 şi ai Legii 
nr.189/2000; 

• brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004; 
• adeverinţă şi certificat de încadrare în grad de handicap eliberate de Direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în cadrul Consiliului Judeţean 
Constanţa; 

• copie după cartea sau buletinul de identitate ; 
• copie după actul de proprietate. 

(6) În situaţia în care beneficiarii acestor categorii de scutiri nu sunt proprietari la adresa de 
domiciliu, atunci scutirea se aplică la primul imobil în ordinea dobândirii acestuia. 
 
3. Obligaţii 
3.1. Depunerea declaraţiilor 
(1) Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală în 
termen de 30 de zile de la data dobândirii acestuia. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele 
acte: 

a) cărţile de identitate ale proprietarilor; 
b) actul de dobândire a proprietăţii terenului;  
c) planuri/schiţe cadastrale. 

(2) Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează 
teren. 
(3) Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau de la data 
apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii: 

a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului ; 
b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat ; 
c) intervin schimbări privind situaţia juridică contribuabilului, de natură să conducă la 

modificarea impozitului pe teren ; 
(4) Obligativitatea depunerii declaraţiilor fiscale revine şi contribuabililor care se încadrează într-
una din categoriile de scutiri şi facilităţi de la plata impozitului datorat, ori pentru terenurile 
respective nu se datorează impozit pe teren.  
(5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra imobilelor, contribuabilii trebuie să 
prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale 
de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află înregistrat fiscal 
bunul ce se înstrăinează, potrivit alin.(6), inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în 
evidenţa organului fiscal. Pentru bunul care se înstrăinează, impozitul datorat este cel recalculat 
pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică persoanei care înstrăinează, potrivit 
Codului fiscal.  
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(6) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a 
organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în prima zi a 
lunii următoare depunerii cererii. 
(7) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data 
solicitării şi poate fi utilizat de contribuabil pe toată perioada lunii în care se emite. Certificatul de 
atestare fiscală emis în intervalul cuprins între data de 25 a lunii şi finele lunii este valabil pe 
toată perioada lunii următoare emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de 
contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant. 
(8) Actele prin care se înstrăinează terenuri, cu încălcarea prevederilor alin. (4), sunt nule de 
drept. 
(9) Prevederile alin. (5) şi (8) nu sunt aplicabile în cazul procedurii de executare silită, procedurii 
insolvenţei şi procedurilor de lichidare. 
 
3.2. Plata impozitului/taxei pe teren 
(1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 
30 septembrie inclusiv.  
(2) În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până 
în ziua lucrătoare imediat următoare. 
(3) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv a anului respectiv se acordă o BONIFICAŢIE de 
10% . 
(4) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice 
şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul 
în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi 
administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat 
 
D. Sancţiuni 
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:  

a) depunerea peste termen a declaraţiilor;  
b)  nedepunerea declaraţiilor;  
c) nerespectarea prevederilor  referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea  clădirilor, 

precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;  
d) refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a 

situaţiei fiscale a contribuabililor, precum  şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de 
la data solicitării acestora. 

e) nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei speciale de către persoanele fizice care 
au în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care nu sunt închiriate 
unei alte persoane.  

(2) Contravenţia prevăzută la lit. a) şi e)  se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240  lei, iar 
cele de la lit. b) – d) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.  
(3) Pentru neplata obligaţiilor fiscale la termenele scadente, se vor calcula majorări de întârziere 
în cuantum de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate 
pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de 
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
(4) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau 
modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua 
imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data 
stingerii acesteia inclusiv.  
(5) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei 
decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează majorări de 
întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat 
următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.  
(6) Prin excepţie de la prevederile alin.(4), pentru impozitele, taxele şi contribuţiile stinse prin 
executare silită, majorările de întârziere se datorează până la data întocmirii procesului-verbal de 
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distribuire inclusiv. În cazul plăţii preţului în rate, majorările de întârziere se calculează până la 
data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată, 
majorările de întârziere sunt datorate de către cumpărător. 
(7) Nu se datorează şi nu se calculează majorări de întârziere pentru creanţele fiscale născute 
anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei după data deschiderii procedurii 
insolvenţei.  
(8) Constatarea şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se va face de către Compartimentul 
Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei comunei Ostrov. 
(9) Contravenţiilor prevăzute li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 
posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
 
2. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU CONTRIBUABILII PERSOANE JURIDICE 
1. Modul de calcul 
(1) În cazul unui teren aferent unei clădiri în care se desfăşoară activităţi economice, parţial sau 
total, baza de impozitare va fi egală cu suprafaţa de teren ocupată de construcţia în care se 
desfăşoară activităţi economice. 
(2) Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul 
localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform 
încadrării făcute de Consiliul Local.  
(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la 
categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 
următor: 

 -lei/ha- 

Nivelurile aplicate in anul fiscal 2013 Nivelurile aprobate pentru anul 2014 Zona în 
cadrul 

localităţii Ostrov Bugeac, Esechioi, 
Galiţa, Gârliţa 

Ostrov Bugeac, Esechioi, 
Galiţa, Gârliţa 

A 766 613 766 613 

B 613 460 613 460 

C 460 306 460 306 
          

(4) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte 
prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în 
tabelul de mai jos, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie de 1,10, 
corespunzător localităţii Ostrov, sau 1 pentru localitatea Bugeac, Esechioi, Galiţa, Gârliţa, dacă 
persoanele juridice îndeplinesc, cumulativ, următoarele CONDIŢII:  

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;  
b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului 

de activitate prevăzut la lit. a).  
                                                                                                                                                                            

- lei/ha - 

Nivelurile aplicate in anul 2013 Nivelurile pentru anul 2014 Nr 

Crt  CATEGORIA DE  FOLOSINŢĂ Zona A Zona B Zona C Zona A Zona B Zona C 

1 Teren arabil 24 18 16 24 18 16 

2 Păşune 18 16 13 18 16 13 

3 Fâneaţă 18 16 13 18 16 13 
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4 Vie 40 30 24 40 30 24 

5 Livadă 46 40 30 46 40 30 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră 24 18 16 24 18 16 

7 Teren cu ape 13 11 7 13 11 7 

8 Drumuri şi căi ferate x x x x x x 

9 Neproductiv x x x x x x 

 
(5) În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilan, datorat de contribuabilii persoane 
juridice, se calculează conform alin. (3). 
 
(6) Impozitul / taxa pe  terenurile amplasate în extravilan – se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai jos, 
şi cu coeficientul de corecţie de 1,10 pentru Ostrov, respectiv 1,05 pentru celelalte localităţi ale 
comunei: 

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinţă Valorile impozabile 
pentru anul 2013 

Valorile impozabile 
pentru anul 2014 

1. Teren cu construcţii 22 22 

2. Arabil 39 39 

3. Păşune 19 19 

4. Fâneaţă 19 19 

5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 43 43 

5.1. Vie până la intrarea pe rod x x 

6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 43 43 

6.1. Livadă până la intrarea pe rod x x 

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forest. cu excepţia 
celui prevăzut la nr. crt. 7.1 

10 10 

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

x x 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 2 2 

8.1. Teren cu amenajări piscicole 24 24 

9. Drumuri şi căi ferate x x 

10. Teren neproductiv x x 

 
2. Scutiri şi facilităţi pentru persoanele juridice 
(1) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru: 

a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire;  
b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia, cu 

personalitate juridică;  
c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;  
d) orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizată 

provizoriu sau acreditată;  
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e) orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul 
autorităţilor locale;  

f) orice teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie publică, cu excepţia 
suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;  

g) orice teren proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii 
publice, aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, 
exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice;  

h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât 
durează ameliorarea acestuia;  

i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură 
sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi 
navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea 
apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele 
folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru 
exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în 
care nu afectează folosirea suprafeţei solului;  

j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente 
infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare 
aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe 
baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiul judeţean de 
cadastru şi publicitate imobiliară;  

k) pentru terenurile forestiere administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, cu 
excepţia celor folosite în scop economic; 

l) pentru terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice; 
m) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale 

administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - 
S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile din jurul pistelor reprezentând 
zone de siguranţă;  

n) terenurile parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;  
o) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă 

de moştenitori legali sau testamentari;  
p) terenurile aferente clădirilor care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi 

nuclearo-electrice, staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni, 
cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice; 

q) terenurile aferente clădirilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei 
Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, cu excepţia încăperilor care 
sunt folosite pentru activităţi economice;  

r) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru 
care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;  

s) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din O.U.G. nr. 94/2000 pe 
durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;  

t) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999 pe durata 
pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.  

u) oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;  

v) fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi 
ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, 
social şi cultural;  

w) organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi 
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, 
activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu 
handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în 
condiţiile legii. 
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(2) Impozitul pe teren se reduce cu 50% pentru terenurile aferente clădirilor deţinute de 
persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă 
de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.  
 
3. Obligaţii 
3.1. Depunerea declaraţiilor 
(1) Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi 
efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse 
orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local 
al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul 
fiscal contribuabilul în cauză, cu termene scadente până la data de 1 a lunii următoare celei în 
care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal 
emis de Compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei comunei Ostrov. Actele prin care se 
înstrăinează terenul cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept . 
(2) Orice persoană juridică care dobândeşte/înstrăinează un teren are obligaţia de a depune o 
declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice 
locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobândirii/înstrăinării acestuia. Declaraţia 
trebuie însoţită de următoarele acte (original şi copie):  
  în cazul dobândirii unui teren:  

a) copie a certificatului de înmatriculare a societăţii;  
b) actul de dobândire a proprietăţii terenului;  
c)  planuri/schiţe cadastrale;  
d)  certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al 

dreptului  de proprietate.  
  în cazul înstrăinării unui teren vor prezenta, actul de înstrăinare al terenului.  
(3) Obligaţia de a depune declaraţie revine deopotrivă  şi contribuabililor care înstrăinează teren.  
(4) Contribuabilii persoane juridice sunt obligaţi să depună declaraţii chiar dacă aceştia 
beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe teren, ori pentru terenurile 
respective nu se datorează impozit/taxă pe teren.  
(5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra imobilelor, contribuabilii trebuie să 
prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale 
de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află înregistrat fiscal 
bunul ce se înstrăinează, potrivit alin.(6), inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în 
evidenţa organului fiscal. Pentru bunul care se înstrăinează, impozitul datorat este cel recalculat 
pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică persoanei care înstrăinează, potrivit 
Codului fiscal.  
(6) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a 
organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în prima zi a 
lunii următoare depunerii cererii. 
(7) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data 
solicitării şi poate fi utilizat de contribuabil pe toată perioada lunii în care se emite. Certificatul de 
atestare fiscală emis în intervalul cuprins între data de 25 a lunii şi finele lunii este valabil pe 
toată perioada lunii următoare emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de 
contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant. 
(8) Actele prin care se înstrăinează terenuri, cu încălcarea prevederilor alin. (4), sunt nule de 
drept. 
(9) Prevederile alin. (5) şi (8) nu sunt aplicabile în cazul procedurii de executare silită, procedurii 
insolvenţei şi procedurilor de lichidare. 
 
3.2. Plata impozitului/taxei pe teren 
(1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 
30 septembrie inclusiv.  
(2) În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până 
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în ziua lucrătoare imediat următoare. 
(3) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv a anului respectiv se acordă  o BONIFICAŢIE de 
10%. 
(4) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabilii persoane 
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în 
care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi 
administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat. 
 
 
 
 
4. Sancţiuni 
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:   

a)  depunerea peste termen a declaraţiilor;  
b)  nedepunerea declaraţiilor;  
c)  nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea clădirilor, 

precum  şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;  
d)  refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării  şi stabilirii reale a 

situaţiei fiscale a contribuabililor, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de 
la data solicitării acestora.  

(2) Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele 
de la lit.b) –d) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei.  
(3) Pentru neplata obligaţiilor fiscale la termenele scadente, se vor calcula majorări de întârziere 
în cuantum de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate 
pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de 
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
(4) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau 
modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua 
imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data 
stingerii acesteia inclusiv.  
(5) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei 
decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează majorări de 
întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat 
următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.  
(6) Prin excepţie de la prevederile alin.(3), pentru impozitele, taxele şi contribuţiile stinse prin 
executare silită, până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. În cazul plăţii 
preţului în rate, majorările de întârziere se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de 
distribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată, majorările de întârziere sunt datorate de 
către cumpărător. 
(7) Nu se datorează şi nu se calculează majorări de întârziere pentru creanţele fiscale născute 
anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei după data deschiderii procedurii 
insolvenţei.  
(8) Constatarea şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se va face de către Compartimentul 
Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei comunei Ostrov. 
(9) Contravenţiilor prevăzute li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 
posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
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IV. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
 
1. CALCULUL TAXEI 
(1) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, taxa asupra mijloacelor de transport se 
calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de 
cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:  

- lei/200 cm3 sau fracţiune -  

Mijloc de transport Valoare impozit în 
anul 2013 

Valoare impozit în 
anul 2014 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv 8 8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 
şi 2000 cm3 inclusiv 18 18 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 
şi 2600 cm3 inclusiv 72 72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 
şi 3000 cm3 inclusiv 144 144 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 
cm3 290 290 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 26 

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată 
de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de 
teren din producţie internă 

30 30 

8. Tractoare înmatriculate 18 18 

(2) În cazul unui ataş, taxa asupra mijloacelor de transport este de 50% din taxa pentru 
motocicletele, motoretele şi scuterele respective.  
(3) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau 
mai mare de 12 tone, taxa pe mijloacele de transport este egală cu suma corespunzătoare din 
tabelul următor: 

Taxa, în lei, pentru vehiculele 
angajate exclusiv în 

operaţiunile de transport intern 

Taxa, în lei, pentru vehiculele 
angajate exclusiv în operaţiunile 

de transport intern şi internaţional 
NUMĂRUL AXELOR ŞI MASA TOTALĂ 

MAXIMĂ AUTORIZATĂ Vehicule cu 
sistem de 

pneumatică sau 
un echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem 

de 
suspensie 

Vehicule cu 
sistem de 

pneumatică sau 
un echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie 

 I. Vehicule cu două axe X X X X 

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar 
mai mică de 13 tone 0 133 0 133 

2. Masa de cel puţin 13 tone, dar 
mai mică de  14 tone 133 367 133 367 

3. Masa de cel puţin 14 tone, dar 
mai mică de  15 tone 367 517 367 517 

4. Masa de cel puţin 15 tone, dar 
mai mică de  18 tone 517 1169 517 1169 

5. Masa de cel puţin 18 tone 517 1169 517 1169 

II. Vehicule cu 3 axe x x x x 

1. Masa de cel puţin 15 tone, dar 133 231 133 231 
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mai mică de  17 tone 

2. Masa de cel puţin 17 tone, dar 
mai mică de  19 tone 231 474 231 474 

3. Masa de cel puţin 19 tone, dar 
mai mică de  21 tone 474 615 474 615 

4. Masa de cel puţin 21 tone, dar 
mai mică de  23 tone 615 947 615 947 

5. Masa de cel puţin 23 tone, dar 
mai mică de  25 tone 947 1472 947 1472 

6. Masa de cel puţin  25 tone, dar 
mai mică de  26 tone 947 1472 947 1472 

7. Masa de cel puţin 26 tone 947 1472 947 1472 

III. Vehicule cu 4 axe X X X X 

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar 
mai mică de  25 tone 615 623 615 623 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar 
mai mică de  27 tone 623 973 623 973 

3. Masa de cel puţin 27 tone, dar 
mai mică de  29 tone 973 1545 973 1545 

4.Masa de cel puţin 29 tone, dar 
mai mică de  31 tone 1545 2291 1545 2291 

5. Masa de cel puţin 31 tone, dar 
mai mică de  32 tone  1545 2291 1545 2291 

6. Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291 1545 2291 

 
(4)  În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) 
de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 
taxa asupra mijloacelor de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 

Taxa, în lei, pentru vehiculele 
angajate exclusiv în operaţiunile 

de transport intern 

Taxa, în lei, pentru vehiculele 
angajate exclusiv în operaţiunile de 

transport intern şi internaţional 
NUMĂRUL AXELOR ŞI MASA 

TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ Vehicule cu 
sistem de 

pneumatică sau 
un echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 

suspensie 

Vehicule cu 
sistem de 

pneumatică sau 
un echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie 

 I. Vehicule cu  2+1 axe 

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

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

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

0 60 0 60 

4. Masa de cel puţin 18 tone, 
dar mai mică de  20 tone 

60 137 60 137 
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5. Masa de cel puţin 20 tone, 
dar mai mică de  22 tone 

137 320 137 320 

6. Masa de cel puţin 22 tone, 
dar mai mică de  23 tone 

320 414 320 414 

7. Masa de cel puţin 23 tone, 
dar mai mică de  25 tone 

414 747 414 747 

8. Masa de cel puţin 25 tone, 
dar mai mică de 28 tone 

747 1310 747 1310 

9. Masa de cel puţin 28 tone 747 1310 747 1310 

II. Vehicule cu 2+2 axe 

1. Masa de cel puţin  23 tone, 
dar mai mică de  25 tone 

128 299 128 299 

2. Masa de cel puţin 25 tone, 
dar mai mică de  26 tone 

299 491 299 491 

3. Masa de cel puţin 26 tone, 
dar mai mică de  28 tone 

491 721 491 721 

4.Masa de cel puţin 28 tone, 
dar mai mică de  29 tone 

721 871 721 871 

5.Masa de cel puţin  29 tone, 
dar mai mică de  31 tone 

871 1429 871 1429 

6.Masa de cel puţin 31 tone, 
dar mai mică de  33 tone 

1429 1984 1429 1984 

7.Masa de cel puţin 33 tone, 
dar mai mică de  36 tone 

1984 3012 1984 3012 

8.Masa de cel puţin 36 tone, 
dar mai mică de  38 tone 

1984 3012 1984 3012 

9. Masa de cel puţin 38 tone 1984 3012 1984 3012 

III. Vehicule cu 2+3 axe  

1. Masa de cel puţin 36 tone, 
dar mai mică de  38 tone 

1579 2197 1579 2197 

2.Masa de cel puţin 38 tone, 
dar de cel puţin 40 tone 

2197 2986 2197 2986 

3. Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986 2197 2986 

IV. Vehicule cu 3+2 axe  

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

1395 1937 1395 1937 

2. Masa de cel puţin 38 tone, 
dar mai mică de  40 tone 

1937 2679 1937 2679 

3. Masa de cel puţin 40 tone, 
dar mai mică de  44 tone 

2679 3963 2679 3963 

4. Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963 2679 3963 

V. Vehicule cu 3+3 axe  

1. Masa de cel puţin 36 tone, 
dar mai mică de  38 tone 

794 960 794 960 
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2. Masa de cel puţin 38 tone, 
dar mai mică de  40 tone 

960 1434 960 1434 

3.Masa de cel puţin  40 tone, 
dar mai mică de  44 tone 

1434 2283 1434 2283 

4. Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283 1434 2283 

 
(5) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 
combinație de autovehicule prevăzută la alin.(4), taxa asupra mijloacelor de transport este 
egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:  

Masa totală maximă autorizată 
Nivelurile impozabile 

aprobate pentru anul 2013  
(în lei) 

Nivelurile impozabile 
aprobate pentru anul 2014 

(în lei) 

a. Până la 1 tonă inclusiv  8 8 

b. Peste 1 tonă, dar mai mică de 3 tone 29 29 

c. Peste 3 tone,  dar mai mică de 5 tone  45 45 

d. Peste 5 tone 55 55 

 
(6) În cazul mijloacelor de transport pe apă, taxa asupra mijloacelor de transport este egală 
cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Mijlocul de transport pe apă 
Nivelurile impozabile 

aprobate pentru anul 2013 

- lei - 

Nivelurile impozabile 
aprobate pentru anul 

2014 - lei - 

1. Luntre, bărci fără motor, scutere de apă, 
folosite ptr. pescuit uz şi uz personal    

18 18 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 48 48 

3. Bărci cu motor 181 181 

4. Nave de sport şi agrement ____ (între 0 şi 964) ____ (între 0 şi 964) 

5. Scutere de apă 181 181 

6. Remorchere şi împingătoare: x x 

   a) Până la 500 CP inclusiv  482 482 

   b) Peste 500 CP şi până la 2.000 CP  inclusiv 783 783 

   c) Peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1205 1205 

   d) Peste 4.000 CP       1928 1928 

7. Vapoare – pt. fiecare 1.000 tdw sau fracţiune 
din  acesta  

157 157 

9. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x x 

   a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 
tone inclusiv 

157 157 

  b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 
tone şi până la 3000  tone inclusiv 

241 241 

   c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 422 422 
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tone 

 
 
(7) În cazul mijloacelor de transport care au fost înregistrate anterior în state membre ale 
Uniunii Europene şi care trebuie înmatriculate în România, data înscrierii în evidenţele fiscale în 
vedera impunerii este data înscrisă pe cartea de identitate care atestă ieşirea din parcul auto al 
statului respectiv, sub rezerva prezentării oricăror documente existente care să ateste 
înregistrarea anterioară în ţara respectivă.  
  
2. SCUTIRI ŞI FACILITĂŢI 
(1) Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru:  

a) autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu 
handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;  

b) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice 
cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;  

c) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;  
d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de 

transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri 
în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public; 

e) oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului, cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice;  

f) fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi 
ajuta instituţii de cultură naţionale, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, 
social şi cultural;  

g) organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi 
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, 
activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu 
handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în 
condiţiile legii; 

h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 
i) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au 

recăsătorit; 
j) persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 
la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

k) persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 
6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, 
după cum urmează:  

1.   a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;  
2.   a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;  
3.   a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;  
4.   a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;  
5.   a fost supravieţuitoare a trenului morţii;  
6.   este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior 

nu s-a recăsătorit;  
l) persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:  

   1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti 
rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare 
preventivă pentru infracţiuni politice;  

   2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative 
sau pentru cercetări de către organele de represiune;  

   3. a fost internată în spitale de psihiatrie;  
   4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;  
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   5. a fost strămutată într-o altă localitate;  
m) soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, 

internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, 
dacă ulterior nu s-a recăsătorit;  

n) soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după 
întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a 
recăsătorit;  

o) soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive 
de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de 
psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face 
dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia;  

p) persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;  
q) persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 

august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în 
captivitate după încheierea armistiţiului.  

r) persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, precum şi cele din 
rezistenţa armată care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare prin 
forţă a regimului comunist, conform O.U.G. nr.214/1999 privind acordarea calităţii de 
luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite 
din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, 
măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de 
împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.568/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  

s) Persoanele prevăzute la art.3 alin.(1) lit. b) şi art.4 alin.(1) din Legea recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989 nr.341/2004, beneficiază de scutirea de taxă aferentă aferentă unui singur 
autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu, respectiv persoanele care au calitatea de: 

• Luptător Rănit - atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei 
din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta;  

• Luptător Reţinut - atribuit celor care au fost reţinuţi de forţele de represiune ca 
urmare a participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei;  

• Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada 14-25 
decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au 
construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului 
totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa 
regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localităţile 
unde au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi 
celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului 
între 14-22 decembrie 1989;  

• urmaş de erou-martir - soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi fiecare dintre 
copiii acestuia.  

(2) În cazul unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la alin.(1) 
lit.i)-s), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.  
(3) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică DOAR pentru 
un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin.(1) lit.i)-
s).  
(4) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (1)-(3) se aplică unei persoane începând cu 
prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea 
scutirii.  
(5) Pentru persoanele care încheie contracte de fiducie, impozitele şi taxele locale aferente masei 
patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la 
bugetele locale ale unităţilor admininistrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac 
obiectul operaţiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, începând cu data de 
întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie. 
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3. OBLIGAŢII 
3.1. Depunerea declaraţiilor 
(1)  Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă 
domiciliul are obligaţia de a depune la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei 
publice locale pe a carei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de 30 de zile inclusiv de la 
modificarea survenită o declaraţie fiscală însoţită de  următoarele acte (original si copie):  
  în cazul dobândirii unui mijloc de transport:  

a) actul de identitate al proprietarului sau certificatul de înmatriculare al societăţii, în 
cazul persoanelor juridice; 

b) fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;  
c)  cartea de identitate a vehicului;  
d) factura şi/sau actul prin care a fost dobândit mijlocul de transport;  
e) certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al 

dreptului de proprietate;   
  în cazul mijloacelor de transport ce fac obiectul unui contract de leasing:  

a)  contractul de leasing;  
b)  procesul verbal de predare-primire a mijlocului de transport;  
c)  cartea de identitate a mijlocului de transport dupa caz;  
d)  actul de identitate al utilizatorului, sau certificatul de înmatriculare al societăţii, în 

cazul persoanelor juridice; 
  În caz transferului mijlocului de transport în altă localitate se vor depune:  

a)  cerere de transfer;  
b)  actul de identitate al proprietarului;   

  în cazul schimbării sediului social/punctului de lucru în altă localitate, persoanel juridice vor 
depune:  

a)  cerere de transfer;  
b)  actele de schimbare a sediului social/punctului de lucru;   

  în cazul înstrăinării/radierii mijlocului de transport se vor depune:  
a)  actul de înstrăinare (factură sau contract de vânzare cumpărare)/certificatul de 

radiere pentru mijloacele de transport înstrăinate înainte de 2003;  
b) certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al 

dreptului de proprietate  
(2) Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să depună declaraţii, chiar dacă, potrivit prevederilor 
prezentei hotărâri, pentru acestea nu datorează impozitul pe mijloacele de transport sau sunt 
scutite de la plata acestui impozit.  
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, 
persoane fizice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În 
cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care 
impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei 
se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. În vederea stabilirii 
impozitului datorat, pentru fiecare mijloc de transport, întreprinderile şi operatorii de transport 
rutier, aşa cum sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind 
transporturile rutiere, aprobată cu modificări  şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu 
modificările  şi completările ulterioare, au obligaţia să depună o declaraţie la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile de la efectuarea 
primei operaţiuni de transport rutier internaţional.  
(4) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate, contribuabilii trebuie să prezinte certificate de 
atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate 
autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se 
înstrăinează, potrivit alin.(5), inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în evidenţa 
organului fiscal. Pentru bunul care se înstrăinează, impozitul datorat este cel recalculat pentru a 
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reflecta perioada din an în care impozitul se aplică persoanei care înstrăinează, potrivit Codului 
fiscal.  
(5) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a 
organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în prima zi a 
lunii următoare depunerii cererii. 
(6) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data 
solicitării şi poate fi utilizat de contribuabil pe toată perioada lunii în care se emite. Certificatul de 
atestare fiscală emis în intervalul cuprins între data de 25 a lunii şi finele lunii este valabil pe 
toată perioada lunii următoare emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de 
contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant. 
(7) Actele prin care se înstrăinează mijoacele de transport, cu încălcarea prevederilor alin. (4), 
sunt nule de drept. 
(8) Prevederile alin. (4) şi (7) nu sunt aplicabile în cazul procedurii de executare silită, procedurii 
insolvenţei, procedurilor de lichidare şi mijloacelor de transport noi, care nu au fost înmatriculate 
niciodată, înregistrate ca marfă în contabilitatea producătorilor sau dealerilor. 
(9) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, taxa 
asupra mijlocului de transport se datorează de locatar.  
(10) În cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar încheiat 
până la data de 31 decembrie 2006, locatarul, după cum contribuabilul este persoană fizică sau 
persoană juridică, are obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de specialitate 
al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are 
domiciliul/sediul/punctul de lucru, până la data de 31.01.2007, însoţită de o copie a contractului 
de leasing. Pentru contractele de leasing financiar încheiate după data de 01.01.2007, locatarul 
are obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale competente, însoţită de o copie a contractului de leasing, în termen 
de 30 de zile de la data încheierii contractului de leasing.  
(11) Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se 
stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt 
document similar. 
(12) În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an, taxa asupra 
mijloacelor de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în 
care mijlocul de transport a fost dobândit.  
(13) În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau 
este radiat din evidenţa fiscală a Compartimentului Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei comunei 
Ostrov, taxa pe mijloacele de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând 
cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat 
din evidenţa fiscală.  
(14) În cazurile prevăzute la alin. (12) sau (13), taxa pe mijloacele de transport se recalculează 
pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.  
 
3.2. Plata taxei  
(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-
teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.  
(2) Taxa asupra mijloacelor de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 
31 martie şi 30 septembrie inclusiv.  
(3) În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până 
în ziua lucrătoare imediat următoare.   
(4) Neplata în termenele scadente atrage  şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri 
ale guvernului.  
(5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, 
persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de 
plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru 
care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 
50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.  
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(6) Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a 
mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data 
solicitării, taxa datorată pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în 
care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.  
(7) În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a 
anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia să 
achite integral taxa asupra mijloacelor de transport până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, 
astfel:  

a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;  
b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 

decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi 
data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.  

(8) Pentru plata cu anticipaţie a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul 
an de către contribuabilii persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se 
acordă o BONIFICAŢIE de 10%.  
 
4. SANCŢIUNI 
 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:  

a) depunerea peste termen a declaraţiilor, precum  şi a declaraţiilor pe proprie răspundere; 
b) nedepunerea declaraţiilor, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere; 
c) nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea mijloacelor 

de transport, precum  şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;  
d) refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării  şi stabilirii reale a 

situaţiei fiscale a contribuabililor, precum  şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de 
la data solicitării acestora.  

(2) Pentru persoanele fizice, contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de 
la 60 lei la 240  lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.  
(3) Pentru persoanele juridice, contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă 
de la 240 lei la 960  lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 960 lei la 2400 lei.  
(4) Pentru neplata obligaţiilor fiscale la termenele scadente, se vor calcula majorări de întârziere 
în cuantum de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate 
pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de 
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
(5) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau 
modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua 
imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data 
stingerii acesteia inclusiv.  
(6) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei 
decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează majorări de 
întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat 
următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.  
(7) Prin excepţie de la prevederile alin.(4), pentru impozitele, taxele şi contribuţiile stinse prin 
executare silită, majorările de întârziere se datorează până la data întocmirii procesului-verbal de 
distribuire inclusiv. În cazul plăţii preţului în rate, majorările de întârziere se calculează până la 
data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată, 
majorările de întârziere sunt datorate de către cumpărător. 
(8) Nu se datorează şi nu se calculează majorări de întârziere pentru creanţele fiscale născute 
anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei după data deschiderii procedurii 
insolvenţei.  
(9) Constatarea şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se va face de către Compartimentul 
Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei comunei Ostrov. 
(10) Contravenţiilor prevăzute li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 
posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
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V. TAXA PTR. ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 
 
1.PREVEDERI GENERALE 
(1) Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie prevăzută în 
prezentul capitol trebuie să plătească anticipat această taxă la Compartimentul Impozite şi Taxe 
din cadrul Primăriei comunei Ostrov înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia 
necesară.  

- lei- 

Denumirea taxei Nivelurile aprobate 
pentru anul 2013 

 Nivelurile aprobate 
pentru anul 2014 

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism – se calculează în funcţie de suprafaţa pentru 
care se solicită certificatul de urbanism, astfel: 

a) Până la 150 m² inclusiv 4 5 

b) Între 151 şi 250 m² inclusiv 5 6 

c) Între 251 şi 500 m² inclusiv 6 8 

d) Între 501 şi 750 m² inclusiv 8 10 

e) Între 751 şi 1.000 m² inclusiv 10 12 

f) Peste 1.000 m² 
12+0,01 lei/mp pentru 

fiecare mp care 
depăşeşte 1000 mp 

12+0,01 lei/mp pentru 
fiecare mp care 

depăşeşte 1000 mp 

(3)  Autorizaţia de construire pentru o clădire care 
urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la 
locuinţă 

0,5% din val. 
autorizată a lucrărilor 

de construcţii 

0,5% din val. 
autorizată a lucrărilor 

de construcţii 

(4) Taxa pt. eliberarea autorizaţiei de foraje sau 
excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor 
topografice, exploatărilor de carieră, 
balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum 
şi altor exploatări  

7 lei pentru fiecare mp 
afectat 

7 lei pentru fiecare mp 
afectat 

(5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare 
pentru lucrările de organizare de şantier în 
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt 
incluse în altă autorizaţie de construire 

3% din valoarea 
autorizată a lucrărilor 

de organizare de 
şantier 

3% din valoarea 
autorizată a lucrărilor 

de organizare de 
şantier 

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

2% din valoarea 
autorizată a lucrărilor 

de construcţie 

2% din valoarea 
autorizată a lucrărilor 

de construcţie 

(7)  Taxa  pentru  eliberarea autorizaţiei  de 
construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii 
de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, 
precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a 
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor 

7 lei pentru fiecare m2 
de suprafaţă ocupată 

de construcţie 

7 lei pentru fiecare m2 
de suprafaţă ocupată 

de construcţie 

(8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire pentru orice altă construcţie decât cele 
prevăzute la acest capitol 

1% din valoarea 
autorizată a lucrărilor 
de construcţie, inclusiv 

instalaţiile aferente 

1% din valoarea 
autorizată a lucrărilor 
de construcţie, inclusiv 

instalaţiile aferente 

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

0,1% din valoarea 
impozabilă a 

construcţiei, stabilită 
pentru determinarea 
impozitului pe clădiri 

0,1% din valoarea 
impozabilă a 

construcţiei, stabilită 
pentru determinarea 
impozitului pe clădiri 

(10)  Taxa pentru prelungirea unui certificat de 
urbanism sau a unei autorizaţii de construire 

30% din cuantumul 
taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale 

30% din cuantumul 
taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSTROV 
 

Anexa nr.5 la Hotărârea nr.75/05.12.2013 

 37 

(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind 
lucrările de racorduri şi branşamente la reţele 
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 

11 lei / racord 11 lei / racord 

(12) Taxa pentru avizarea  certificatului de 
urbanism 13 13 

(13)  Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă 8 8 

(14)  Taxa pentru  eliberarea  unei autorizaţii  
pentru desfăşurarea unei activităţi economice în 
mediul rural - pentru persoanele fizice şi asociaţiile 
familiale prevăzute de OUG nr.44/2008 

  

(15) Taxa pentru  vizarea anuală a autorizaţiei  
pentru desfăşurarea unei activităţi economice - 
pentru persoanele fizice şi asociaţiile familiale 
prevăzute de OUG nr.44/2008 

  

(16) Taxa  ptr. eliberarea autorizaţiilor sanitare de 
funcţionare, alte cazuri decât alin.(14) şi 
alin.(20) -   persoanele fizice sau juridice care 
desfăşoară una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 
2 la Ordinul nr.1030/2009 şi care sunt supuse 
înregistrării la Registrul Comerţului şi persoanele care 
desfăşoară activităţile prevăzute în anexa la O.G. 
nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă  

17 17 

(17) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice 
de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri deţinute de Consiliul Local 

28 lei / m2 28 lei / m2 

(18) Taxa pt. eliberarea certificatului de 
producător 50 lei 50 lei 

(19) Taxa pt. vizarea trimestrială a certificatului 
de producător 

până la 1 ha = ___ lei 
până la 10 ha = __ lei 
peste 10 ha = ___ lei 

până la 1 ha = ___ lei 
până la 10 ha = ___ 

lei 
peste 10 ha = ___ lei 

(20) - Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică – cod 
CAEN 5610 si 5630 
- Taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică – 
cod CAEN 5610 si 5630 

la deschidere = _____ 
lei 
 

viza=____ lei 

la deschidere = _____ 
lei 
 

viza=____ lei 

 
(21) Pentru clădirile utilizate ca locuinţă, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cel al 
persoanelor juridice, precum şi pentru anexele la locuinţă taxele pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire se reduc cu 50% . 
(22) Autorizaţia de foraje şi excavări prevăzută la alin.(4) nu este de natura autorizaţiei de 
construire şi nici nu o înlocuieşte pe aceasta, iar plata taxei nu îl scuteşte pe titularul autorizaţiei 
de orice alte obligaţii fiscale legale, în măsura în care acestea îi sunt aplicabile.  
(23) În cazurile în care lucrările specifice organizării de şantier nu au fost autorizate o dată cu 
lucrările pentru investiţia de bază, taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire este de 3% şi 
se aplică la cheltuielile cu organizarea de şantier.  
(24) Pentru taxele prevăzute mai sus, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de 
construcţie, se aplică următoarele reguli:  

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de 
persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;  
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b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 
15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut 
autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la 
compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Ostrov;  

c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind 
valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei 
comunei Ostrov are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor 
de construcţie;  

d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care la compartimentul de specialitate 
din cadrul Primăriei comunei Ostrov a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie 
plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia 
sau orice sumă care trebuie rambursată de Primăria comunei Ostrov. 

(25) Regularizarea taxei pentru autorizaţia de construire la terminarea lucrărilor se face pe baza 
valorii reale a lucrărilor de construcţie, valoare care nu poate fi mai mică decât cea determinată 
conform anexei privind impozitul pe clădiri din hotărârea de consiliu aferentă anului când a fost 
terminată lucrarea.  
(26) Agentii economici a căror activitate se desfăşoară potrivit clasificării activităţilor din 
economia naţională - CAEN - vânzare mărfuri alimentare şi nealimentare, restaurante, baruri, au 
obligaţia de a solicita eliberarea /vizarea autorizaţiei de funcţionare de la Primăria comunei 
Ostrov, până la data de 31 ianuarie, pentru anul 2014.  
(27) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin.(26) va fi eliberată 
solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege în termen de 30 zile de la data 
înregistrării cererii. 
(28) În cazul în care nu se respectă prevederile legale în vigoare, se vor trimite solicitantului, în 
termen de 10 zile de la înregistrarea cererii, observaţiile în scris pentru respectarea condiţiilor de 
autorizare. Procedura de autorizare se reia după completările solicitate. 
(29) Anularea autorizaţiei se realizează în baza cererii de renunţare sau când comerciantul nu 
mai îndeplineşte condiţiile prevazute de lege. 
(30) Comercianţii au obligaţia să afişeze la loc vizibil o copie a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţilor şi să prezinte organelor de control originalul acesteia. 
 
2. SCUTIRI 
(1) Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se aplică pentru:  

a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţie 
anexă; 

b) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau 
reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;  

c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrările de interes public 
judeţean sau local;  

d) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o 
instituţie publică;  

e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, 
conform legii.  

f) oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;  

g) fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi 
ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, 
social şi cultural;  

h) organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi 
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, 
activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu 
handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în 
condiţiile legii; 
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i) veteranii de război;  
j) persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 
la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

k) persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 
6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, 
după cum urmează:  

1.   a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;  
2.   a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;  
3.   a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;  
4.   a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;  
5.   a fost supravieţuitoare a trenului morţii;  
6.   este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior 

nu s-a recăsătorit;  
l) persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:  

   1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti 
rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare 
preventivă pentru infracţiuni politice;  

   2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative 
sau pentru cercetări de către organele de represiune;  

   3. a fost internată în spitale de psihiatrie;  
   4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;  
   5. a fost strămutată într-o altă localitate;  

m) soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul 
detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau 
prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;  

n) soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după 
întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a 
recăsătorit;  

o) soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din 
motive de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale 
de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face 
dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia;  

p) persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;  
q) persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 

23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în 
captivitate după încheierea armistiţiului.  

r) persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, precum şi cele 
din rezistenţa armată care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare 
prin forţă a regimului comunist, conform O.U.G. nr.214/1999 privind acordarea calităţii de 
luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite 
din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, 
măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de 
împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.568/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  

s) persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de 
invaliditate beneficiază de scutirea pentru plata taxei pentru eliberarea unei autorizaţii 
pentru desfăşurarea unei activităţi economice. 

 
(2) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la pct.i) – s) se aplică începând cu prima zi a lunii 
următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii. 
(3) În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le atestă 
această calitate, respectiv: 

a) legitimaţie pentru veteranii de război; 
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b) hotărâre pentru beneficiari ai Decretului lege nr. 118/1990 şi ai Legii nr.189/2000; 
c) adeverinţă şi certificat de încadrare în grad de handicap eliberate de Direcţia generală de 

asistenţă socială şi protecţia copilului în cadrul Consiliului Judeţean Constanţa; 
d) copie după cartea sau buletinul de identitate. 

 
3. CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI 
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:  

a) depunerea peste termen a următoarelor declaraţii de impunere: 
• declaraţia privind orice extindere, îmbunătăţire, demolare, distrugere 

sau modificare în alt mod a unei clădiri existente, în termen de 30 de zile de la 
data la care s-au produs aceste modificări; 

• declaraţia privind valoarea lucrărilor de construcţie, în termen de 15 zile 
de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data 
la care expiră autorizaţia respectivă, declaraţie care trebuie depusă de persoana 
care a obţinut autorizaţia; 

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute mai sus; 
c) refuzul de a furniza informaţii sau documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea 

contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, precum şi depăşirea 
termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora. 

d) desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin.(26) din prezenta anexă, fără autorizaţia/viza 
emisă de primarul comunei; 

e) neafişarea la loc vizibil a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la 
alin.(26) din prezenta anexă; 

f) neanunţarea modificărilor privind datele înscrise în autorizaţia privind desfăşurarea 
activităţilor prevăzute la alin.(26) din prezenta anexă; 

g) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului 
organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate.     

(2) Pentru contravenţia prevăzută la alin.(1) lit. a), persoanele fizice se sancţionează cu amendă 
de la 60 lei la 240 lei, iar persoanele juridice se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei. 
(3) Pentru contravenţia prevăzută la alin.(1) lit. b)-c), persoanele fizice se sancţionează cu 
amendă de la 240 lei la 600 lei, iar persoanele juridice se sancţionează cu amendă de la 960 lei 
la 2.400 lei.  
(4) Contraventiile prevăzute la alin.(1) lit.d)-g) se sancţionează astfel: 

a) cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei faptele prevăzute la lit.d), f), g); 
b) cu amenda de la 100 la 500 lei faptele de la lit.e). 

(5) Pentru neplata obligaţiilor fiscale la termenele scadente, se vor calcula majorări de întârziere 
în cuantum de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate 
pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de 
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
(6) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau 
modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua 
imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data 
stingerii acesteia inclusiv.  
(7) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei 
decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează majorări de 
întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat 
următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.  
(8) Prin excepţie de la prevederile alin.(5), pentru impozitele, taxele şi contribuţiile stinse prin 
executare silită, majorările se datorează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire 
inclusiv. În cazul plăţii preţului în rate, majorările de întârziere se calculează până la data 
întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată, majorările 
de întârziere sunt datorate de către cumpărător. 
(9) Nu se datorează şi nu se calculează majorări de întârziere pentru creanţele fiscale născute 
anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei după data deschiderii procedurii 
insolvenţei.  
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(10) Constatarea şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se va face de către Compartimentul 
Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei comunei Ostrov. 
(11) Contravenţiilor prevăzute li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 
posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
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 VI. TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE  
 
(1) Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în comuna Ostrov în 
baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata 
taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, cu excepţia serviciilor de reclamă şi 
publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.  
(2) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale corespunde 
activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN, 
cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi 
prin radio, televiziune şi Internet.  
(3) Taxa se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana 
prestează serviciile de reclamă şi publicitate.  
(4) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei 
respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, înscrise în contract. 
(5) Cota taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate se stabileşte în procent de 2% 
din valoarea contractului, exclusiv TVA. 
(6) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează 
a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.  
(7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 
10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă 
şi publicitate. 
(8) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate nu se aplică: 

a) instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi 
economice; 

b) pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia 
lor, realizării de reclamă şi publicitate.  

(9) Persoanele care datorează taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate au obligaţia 
depunerii unei Declaraţii anuale de impunere privind stabilirea taxei pentru serviciile de 
reclamă şi publicitate, cu privire la contractele de reclamă şi publicitate, sau înţelegerilor 
încheiate cu diverse persoane cărora le prestează serviciul de reclamă şi publicitate până la data 
de 30 ianuarie 2014. 

(10) În cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care prestează serviciile 
de reclamă şi publicitate au obligaţia corectării declaraţiei anuale de impunere iniţială, prin 
depunerea unei Declaraţii rectificative până la sfârşitul lunii în care s-a produs modificarea. 
(11) Constituie contravenţii următoarele fapte: 

a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la alin.(9) şi alin.(10); 
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute mai sus; 
c) refuzul de a furniza informaţii sau documente cu relevanţă fiscală sau pentru 
identificarea contribuabililor sau materiei impozabile sau taxabile, după caz, precum şi 
depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora. 

(12) Pentru persoanele fizice, contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de 
la 60 lei la 240  lei, iar cele de la lit. b)-c) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.  
(13) Pentru persoanele juridice, contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă 
de la 240 lei la 960  lei, iar cele de la lit. b)-c) cu amendă de la 960 lei la 2400 lei.  
(14) Pentru neplata obligaţiilor fiscale la termenele scadente, se vor calcula majorări de 
întârziere în cuantum de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, 
calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
(15) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau 
modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua 
imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data 
stingerii acesteia inclusiv.  
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(16) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei 
decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează majorări de 
întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat 
următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.  
(17) Prin excepţie de la prevederile alin.(15), pentru impozitele, taxele şi contribuţiile stinse prin 
executare silită, majorările se datorează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire 
inclusiv.  
(18) Constatarea şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se va face de către primar sau 
împuterniciţii acestuia. 
(19) Contravenţiilor prevăzute li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 
posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
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VII. TAXA PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
 

(1) Taxa anuală pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este datorată de către orice 
persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 
într-un loc public aflat pe raza comunei Ostrov. 
(2) Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare pe raza comunei Ostrov se va realiza 
pe baza autorizaţiei eliberate de către compartimentul de specialitate din cadrul 
Primăriei comunei Ostrov. 
 Sunt interzise executarea şi montarea firmelor şi reclamelor fără obţinerea în prealabil a 
autorizaţiei de construire eliberate în conformitate cu prevederile art.3 lit.g) din Legea nr. 
50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 
nr.91/1991 pentru aprobarea formularelor şi a procedurilor de autorizare şi a conţinutului 
documentaţiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991. 
 Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare pe raza municipiului Constanţa se va face în 
conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea 
reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local. 
(3) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin 
înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului 
pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:  

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma 
este de 28 lei/m2;  

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, 
suma este de 20 lei/m2.  

(4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul 
de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi 
publicitate.  
(5) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau 
trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 
noiembrie, inclusiv.  
(6) Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj, panouri şi alte asemenea mijloace 
publicitare, utilizatorii sunt obligaţi să depună anuală la Compartimentul Impozite şi Taxe din 
cadrul Primăriei comunei OSTROV. 
(7) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică: 

a) instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi 
economice; 

b) unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în 
acest caz taxa fiind plătită de această ultimă persoană; 

c) pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul 
clădirilor; 

d) pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje 
de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale; 

e) pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia 
lor, realizării de reclamă şi publicitate.  

(8) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate trebuie să 
depună o Declaraţie anuală de impunere privind stabilirea taxei pentru afişaj în scop de 
reclamă şi publicitate, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice 
locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj în termen de 30 zile de 
la data amplasării. 
(9) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia să 
depună o Declaraţie anuală de impunere privind stabilirea taxei pentru afişaj în scop de 
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reclamă şi publicitate la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Ostrov, 
cu privire la mijloacele de afişaj în scop de reclamă şi publicitate deţinute, până la data de 30 
ianuarie 2014 
 (10) În cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care au depus 
Declaraţia anuală de impunere au obligaţia corectării Declaraţiei de impunere iniţială prin 
depunerea unei Declaraţii rectificative. 
(11) Constituie contravenţii următoarele fapte: 

a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la alin.(8)-(10); 
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute mai sus; 
c) refuzul de a furniza informaţii sau documente cu relevanţă fiscală sau pentru 
identificarea contribuabililor sau materiei impozabile sau taxabile, după caz, precum şi 
depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora. 

(12) Pentru persoanele fizice, contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de 
la 60 lei la 240  lei, iar cele de la lit. b)-c) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.  
(13) Pentru persoanele juridice, contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă 
de la 240 lei la 960  lei, iar cele de la lit. b)-c) cu amendă de la 960 lei la 2400 lei.  
(14) Pentru neplata obligaţiilor fiscale la termenele scadente, se vor calcula majorări de 
întârziere în cuantum de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, 
calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
(15) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau 
modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua 
imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data 
stingerii acesteia inclusiv.  
(16) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei 
decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează majorări de 
întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat 
următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.  
(17) Prin excepţie de la prevederile alin.(14), pentru impozitele, taxele şi contribuţiile stinse prin 
executare silită, majorările se datorează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire 
inclusiv.  
(18) Constatarea şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se va face de către primar sau 
împuterniciţii acestuia. 
(19) Contravenţiilor prevăzute li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 
posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
 
 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSTROV 
 

Anexa nr.8  la Hotărârea. nr.75/05.12.2013 

 46 

VIII. IMPOZITUL  PE SPECTACOLE 
 
 

(1) Impozitul pe spectacole este datorat de către orice persoană care organizează o manifestare 
artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă, pe raza comunei Ostrov.  
(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza 
căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.  
(3) Cu excepţia videotecilor şi a discotecilor, impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea 
cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 
(4) Cota de impozit se determină astfel:  

a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, 
concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, 
un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de 
impozit este egală cu 2% din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a 
abonamentelor;  

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.a), cota de impozit 
este egală cu 5% din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare; 

(5) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele 
plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în 
vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.  
(6) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit conform alin.(3)-(5) au obligaţia 
de:  

ñ să vizeze, pe baza unei cereri, biletele de intrare şi/sau abonamentele la 
Compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Comunei Ostrov. Vizarea se face 
prin aplicarea menţiunii „vizat”, a semnăturii funcţionarului public din Compartimentul 
Impozite şi Taxe şi a ştampilei acestuia pe coperta din spate a fiecărui carnet de 
abonamente sau bilete de intrare la spectacole; 

ñ să anuleze şi să păstreze până la distrugere biletele de intrare şi/sau abonamentele 
înregistrate, rămase nevândute, în situaţia în care nu mai pot fi utilizate. Anularea se 
face prin aplicarea unei ştampile sau prin înscrierea cu cerneală a cuvântului „anulat”. 
Cu ocazia distrugerii abonamentelor şi biletelor de intrare, funcţionarul public 
desemnat în acest scop întocmeşte procesul-verbal de distrugere. Totodată, se vor 
păstra în arhivă toate mărcile de control de la abonamnetele şi biletele vândute, 
precum şi coperţile carnetelor respective, acestea constituind documente justificative. 

ñ a afişa tarifele biletelor de intrare şi/sau abonamentelor pentru spectacol în locul unde 
este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete 
de intrare şi/sau abonamente;  

ñ   a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume 
care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;  

ñ a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la 
spectatori;  

ñ a asigura, la cererea Compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei comunei 
Ostrov, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;  

ñ a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa 
şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele 
elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru 
Sport.  

(7) În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o 
videotecă sau discotecă, nu se aplică prevederile referitoare la tipărirea, înregistrarea, avizarea, 
evidenţa şi inventzarul biletelor de intrare şi al abonamentelor. 
(8) În cazul videotecilor şi discotecilor, impozitul pe spectacole se calculează prin înmulţirea 
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numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită, 
corectată  cu un coeficient de corecţie de 1,10 pentru localitatea Ostrov, astfel:  

a) în cazul videotecilor, suma este de 2 lei/m2  
b) în cazul discotecilor, suma este de 1 lei/m2   

(9) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu alin.(8) au 
obligaţia de a depune o declaraţie la Compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei 
comunei Ostrov privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaraţia se 
depune până la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele 
respective.  
(10) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole stabilit conform alin.(3)-(5) are 
obligaţia de a depune o declaraţie la Compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei 
comunei Ostrov, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. 
(11) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al 
impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.  
(12) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare 
celei în care a avut loc spectacolul.  
(13) Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.  
(14) Constituie contravenţii următoarele fapte: 

a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la alin.(8)-(10); 
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute mai sus; 
c) refuzul de a furniza informaţii sau documente cu relevanţă fiscală sau pentru 
identificarea contribuabililor sau materiei impozabile sau taxabile, după caz, precum şi 
depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora; 
d) încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole. 

(15) Pentru persoanele fizice, contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de 
la 60 lei la 240  lei, cele de la lit. b)-c) cu amendă de la 240 lei la 600 lei, iar cele de la lit.d) cu 
amendă de la  280 lei la 1.360 lei 
(16) Pentru persoanele juridice, contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă 
de la 240 lei la 960  lei, cele de la lit. b)-c) cu amendă de la 960 lei la 2400 lei, cele de la lit.d) 
cu amendă de la 1.100 lei şi 5.450 lei. 
(17) Pentru neplata obligaţiilor fiscale la termenele scadente, se vor calcula majorări de 
întârziere în cuantum de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, 
calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
(18) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau 
modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua 
imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data 
stingerii acesteia inclusiv.  
(19) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei 
decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează majorări de 
întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat 
următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.  
(20) Prin excepţie de la prevederile alin.(17), pentru impozitele, taxele şi contribuţiile stinse prin 
executare silită, majorările se datorează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire 
inclusiv.  
(21) Constatarea şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se va face de către primar sau 
împuterniciţii acestuia. 
(22) Contravenţiilor prevăzute li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 
posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
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IX. TAXA HOTELIERĂ 
 

(1) Se instituie taxa pentru şederea într-o unitate de cazare din comuna Ostrov. 
(2) Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxa hotelieră, se 
încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu 
luarea în evidenţă a persoanelor cazate.  
(3) Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectată în conformitate cu alin.(2) la 
bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta.  
(4) Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la alin.(5) la tarifele de cazare 
practicate de unităţile de cazare de tipul pensiunilor, motelurilor, hotelelor şi altora asemenea. 
(5) Pentru anul 2013, cota taxei hoteliere este de 1% din tariful unei nopţi de cazare. 
(6) Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere, cu excepţia cazului unităţilor 
de cazare amplasate într-o staţiune turistică, atunci când taxa se datorează numai pentru o 
singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.  
(7) Taxa hotelieră nu se aplică pentru:  

a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv;  
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau 

II;  
c) pensionarii sau studenţii;  
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;  
e) veteranii de război, văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au 

recăsătorit;  
f) persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 
la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;  

g) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b)-f), care este 
cazat/cazată împreună cu o persoană menţionată la lit. b)-f).  

(8) Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data 
de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au 
plătit cazarea.  
(9) Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a 
taxei hoteliere, inclusiv. 
(10) În situaţia în care la nivelul unităţii administrativ teritoriale, un contribuabil deţine mai 
multe unităţi hoteliere, prezenta declaraţie de cont se depune pentru  fiecare unitate hotelieră în 
parte. Formatul declaraţiei este prezentat mai jos.  
(11) Constituie contravenţii următoarele fapte: 

a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la alin.(8)-(10); 
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute mai sus; 
c) refuzul de a furniza informaţii sau documente cu relevanţă fiscală sau pentru 
identificarea contribuabililor sau materiei impozabile sau taxabile, după caz, precum şi 
depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora. 

(12) Pentru persoanele fizice, contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de 
la 60 lei la 240  lei, iar cele de la lit. b)-c) cu amendă de la 240 lei la 600 lei. 
(13) Pentru persoanele juridice, contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă 
de la 240 lei la 960  lei, iar cele de la lit. b)-c) cu amendă de la 960 lei la 2400 lei. 
(14) Pentru neplata obligaţiilor fiscale la termenele scadente, se vor calcula majorări de 
întârziere în cuantum de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, 
calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
(15) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau 
modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua 
imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data 
stingerii acesteia inclusiv.  
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(16) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei 
decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează majorări de 
întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat 
următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.  
(17) Prin excepţie de la prevederile alin.(14), pentru impozitele, taxele şi contribuţiile stinse prin 
executare silită, majorările se datorează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire 
inclusiv.  
(18) Constatarea şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se va face de către primar sau 
împuterniciţii acestuia. 
(19) Contravenţiilor prevăzute li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 
posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
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X. ALTE TAXE LOCALE 

 

Denumirea taxei Taxa pentru 
anul 2014 

1. Taxe pentru închirierea unor bunuri aparţinând Consiliului Local  

      a)   Taxa pentru închirierea Căminului Cultural pentru desfăşurarea de 
manifestări cu public: 

ñ Ostrov: 
- nunţi 
- botezuri 
- alte evenimente 

ñ Sate: 
- nunţi 
- botezuri 
- alte evenimente 

 
 
 

800 lei 
600 lei 
300 lei 

 
500 lei 
350 lei 
100 lei 

b) Taxa pentru închiriat veselă, mese, scaune 300 lei 

c) Taxa pentru închirierea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă 
ñ spaţii locuibile 
ñ antreu, bucătărie, debara, cămară, baie 
ñ curţi şi grădini aferente spaţiilor locuibile 

0,7 lei/m2/lună 
0,5 lei/m2/lună 

0,015 lei/m2/lună 

 d) Taxa pentru închirerea de terenuri şi spaţii aflate în administrarea 
Consiliului Local  

ñ grădini 
ñ construcţii provizorii 
ñ spaţii comerciale 
ñ spaţii destinate producţiei 
ñ magazii 
ñ teren intravilan - curţi 
ñ teren extravilan 

0,13 lei/m2/an 
0,13 lei/m2/an 
10 lei/m2/lună 

1,30 lei/m2/lună 
1 leu/m2/lună 

0,045 lei/m2/an 
100 lei/ha/an 

     e) Taxa pentru închirierea de utilaje /mijloace de transport 
ñ tractor mare 
ñ tractor mic 
ñ vidanjă 
ñ buldoexcavator 
ñ transport de persoane cu microbuzul Primăriei 

 
50 lei/oră 
40 lei/oră 
800 lei/zi 

100 lei/oră 
2 lei/km 

(2) Taxa de autorizare pentru desfăşurarea de activităţi pe domeniul public /privat al 
comunei 

a) Comercializare de casete audio, video, CD-uri şi DVD-uri 7 lei/zi 

b) Comercializare legume-fructe şi flori 7 lei/zi 

c) Comercializare tipărituri si alte articole, obiecte cu specific religios 7 lei/zi 

d) Comercializare mărţişoare, felicitări, sorcove şi alte produse specifice 
sărbătorilor tradiţionale 7 lei/zi 

e) Comercializare produse diverse sau prestări servicii (altele decât cele 
menţionate mai sus) 7 lei/zi 

f) Amplasare aparate: popcorn, vată de zahar, aparate de îngheţată, tec şi 
alte automate de produse, aparate hot-dog 7 lei/zi 

g) Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi comerciale sau de 7 lei/zi 
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Denumirea taxei Taxa pentru 
anul 2014 

alimentaţie publică 

h) Spectacole, festivaluri, serbări câmpeneşti 
ñ S<500mp 
ñ S>500mp 

 
7 lei/zi 
10 lei/zi 

i) Depozitare materiale diverse şi ambalaje aferente agenţilor economici, 
pentru o perioadă de timp mai mică de 30 de zile 7 lei/zi 

j) Depozitare accidentală de materiale de construcţii (pe alei, străzi, 
trotuare) pentru o perioadă de timp mai mică de 30 de zile 7 lei/zi 

k) Vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi (pe alei, străzi, trotuare) 
din autoturisme, autocamioane, autofurgonete sau remorci 7 lei/zi 

l) Vânzare directă de cherestea, combustibil solid şi alte produse din 
autocamioane, autofurgonete sau remorci 7 lei/zi 

m) Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase spre vânzare: 7 lei/zi 

(3) Acord pentru funcţionarea unui punct de lucru al unei societăţi 
comerciale pe teritoriul comunei                                                                                                                    18 lei/acord 

(4) Taxa pentru inmatricularea de autovehicule lente 30 lei 

(5) Taxa pentru vehiculele lente utilizate de contribuabili în scopul obţinerii de venituri 
economice şi care folosesc infrastructura publică locală: 

a) Autocositoare 30 lei/an 

b) autoexcavator (excavator pe autoşasiu) 30 lei/an 

c) autogreder sau autogreper 30 lei/an 

d) buldozer pe pneuri 30 lei/an 

e) compactor autopropulsat 30 lei/an 

f) excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat 
şanţuri sau excavator pe pneuri 

30 lei/an 

g) freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat 30 lei/an 

h) freză rutieră 30 lei/an 

i) încărcător cu o cupă pe pneuri 30 lei/an 

j) instalaţie autopropulsată de sortare-concasare 30 lei/an 

k) macara cu grefier 30 lei/an 

l) macara mobilă pe pneuri 30 lei/an 

m) macara turn autopropulsată 30 lei/an 

n) maşină autopropulsată pentru: 
ñ lucrări de terasamente 
ñ construcţia şi întreţinerea drumurilor 

30 lei/an 
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Denumirea taxei Taxa pentru 
anul 2014 

ñ decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri 
ñ finisarea drumurilor 
ñ forat 
ñ turnarea asfaltului 
ñ înlăturarea zăpezii 

o) şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne 30 lei/an 

p) tractor pe pneuri 30 lei/an 

q) troliu autopropulsat  30 lei/an 

r) utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 30 lei/an 

s) vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 30 lei/an 

t) vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 30 lei/an 

u) vehicul pentru marcarea drumurilor    30 lei/an 

v) vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 30 lei/an 

(6) Taxa pentru utilaje deţinute de contribuabili, destinate să funcţioneze în scopul 
obţinerii de venituri:                                                       

a) plug  13 lei/an 

b) grape 13 lei/an 

c) combinator 13 lei/an 

d) prăşitor 13 lei/an 

e) maşină de împrăştiat îngrăşăminte (M.A.) 13 lei/an 

f) maşină de erbicidat 13 lei/an 

g) sapă rotativă 13 lei/an 

h) semănătoare de păioase 13 lei/an 

i) semănătoare de prăşitoare 13 lei/an 

j) tăvălugi 13 lei/an 

k) cisterne 13 lei/an 

l) remorci 13 lei/an 

m) vidanjă 13 lei/an 

n) drujbă 13 lei/an 

o) presă de balotat 13 lei/an 

p) cositoare (acţionată de tractor) 13 lei/an 

 
(7) Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un vehicul lent sau îşi schimbă domiciliul are 
obligaţia de a depune la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale 
pe a carei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea 
survenită, o declaraţie fiscală însoţită de următoarele acte (original si copie):  
  în cazul dobândirii:  
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a) actul de identitate al proprietarului sau certificatul de înmatriculare al societăţii, în 
cazul persoanelor juridice; 

b) cartea de identitate a vehicului;  
d) factura şi/sau actul prin care a fost dobândit vehiculul lent;  
e) certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al 

dreptului de proprietate;   
  În caz transferului vehiculului în altă localitate se vor depune:  

a)  cerere de transfer;  
b)  actul de identitate al proprietarului;   

  în cazul schimbării sediului social/punctului de lucru în altă localitate, persoanele juridice vor 
depune:  

a)  cerere de transfer;  
b)  actele de schimbare a sediului social/punctului de lucru;   

  în cazul înstrăinării/radierii mijlocului de transport se vor depune:  
a)  actul de înstrăinare (factură sau contract de vânzare cumpărare)/certificatul de 

radiere pentru mijloacele de transport înstrăinate înainte de 2003;  
b) certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al 

dreptului de proprietate  
(8) Taxa anuală pentru vehiculele lente, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, 
persoane fizice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În 
cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe vehicule, pentru care taxa este 
datorată bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la 
taxa pe vehiculul cumulat al acestora.  
(9) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra vehiculelor lente, contribuabilii trebuie să 
prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale 
de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află înregistrat fiscal 
bunul ce se înstrăinează, potrivit alin.(7), inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în 
evidenţa organului fiscal. Pentru bunul care se înstrăinează, impozitul datorat este cel recalculat 
pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică persoanei care înstrăinează, potrivit 
Codului fiscal.  
(10) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor 
a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în prima zi a 
lunii următoare depunerii cererii. 
(11) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data 
solicitării şi poate fi utilizat de contribuabil pe toată perioada lunii în care se emite. Certificatul de 
atestare fiscală emis în intervalul cuprins între data de 25 a lunii şi finele lunii este valabil pe 
toată perioada lunii următoare emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de 
contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant. 
(12) Actele prin care se înstrăinează vehicule lente, cu încălcarea prevederilor alin. (6), sunt 
nule de drept. 
(13) Prevederile alin. (9) şi (11) nu sunt aplicabile în cazul procedurii de executare silită, 
procedurii insolvenţei, procedurilor de lichidare şi mijloacelor de transport noi, care nu au fost 
înmatriculate niciodată, înregistrate ca marfă în contabilitatea producătorilor sau dealerilor. 
(14) În cazul unui vehicul lent care face obiectul unui contract de leasing financiar, taxa se 
datorează de locatar.  
(15) În cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar încheiat 
până la data de 31 decembrie 2006, locatarul, după cum contribuabilul este persoană fizică sau 
persoană juridică, are obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de specialitate 
al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul / sediul / 
punctul de lucru, până la data de 31.01.2007, însoţită de o copie a contractului de leasing. 
Pentru contractele de leasing financiar încheiate după data de 01.01.2007, locatarul are obligaţia 
depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei 
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publice locale competente, însoţită de o copie a contractului de leasing, în termen de 30 de zile 
de la data încheierii contractului de leasing.  
(16) În cazul unui vehicul lent dobândit de o persoană în cursul unui an, taxa se datorează de 
persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.  
(17) În cazul unui vehicul lent care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este 
radiat din evidenţa fiscală a Primăriei comunei Ostrov, taxa încetează să se mai datoreze de acea 
persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care vehiculul lent a fost înstrăinat 
sau radiat din evidenţa fiscală.  
(18) În cazurile prevăzute la alin. (16) sau (17), taxa se recalculează pentru a reflecta perioada 
din an în care impozitul se aplică acelei persoane.  
(19) Taxele locale prevăzute la alin.(2)-(6) nu se aplică pentru:  

a) veteranii de război; 
b) persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 
la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 
6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, 
după cum urmează:  

1.   a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;  
2.   a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;  
3.   a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;  
4.   a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;  
5.   a fost supravieţuitoare a trenului morţii;  
6.   este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior 

nu s-a recăsătorit;  
d) persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:  

   1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti 
rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare 
preventivă pentru infracţiuni politice;  

   2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative 
sau pentru cercetări de către organele de represiune;  

   3. a fost internată în spitale de psihiatrie;  
   4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;  
   5. a fost strămutată într-o altă localitate;  

e) soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, 
internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, 
dacă ulterior nu s-a recăsătorit;  

f) soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după 
întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a 
recăsătorit;  

g) soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive 
de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de 
psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face 
dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia;  

h) persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;  
i) persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 

august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în 
captivitate după încheierea armistiţiului.  

j) persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, precum şi cele din 
rezistenţa armată care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare prin 
forţă a regimului comunist, conform O.U.G. nr.214/1999 privind acordarea calităţii de 
luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite 
din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, 
măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de 
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împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.568/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  

k) Persoanele prevăzute la art.3 alin.(1) lit.b) şi art.4 alin.(1) din Legea recunostintei fata de 
eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 
1989 nr. 341/2004, respectiv cele care au calitatea de: 

ñ Luptător Rănit - atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria 
Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta;  

ñ Luptător Reţinut - atribuit celor care au fost reţinuţi de forţele de represiune ca 
urmare a participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei;  

ñ Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada 14-25 
decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au 
construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului 
totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa 
regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului, în 
localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989, precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi 
însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989;  

ñ urmaş de erou-martir - soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi fiecare 
dintre copiii acestuia.  
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XI. TAXE SPECIALE 

 
 

Denumirea taxei Taxa pentru anul 
2014 

1. Taxa pentru canalizare 5 lei/lună 

2. Taxa pentru întreţinerea reţelei de iluminat public 
ñ persoane fizice 
ñ persoane juridice 

 
10 lei/an/familie 

15 lei/an 

3. Taxa de salubritate 
ñ persoane fizice 
ñ persoane juridice 

 
3 lei/lună/persoană 

50 lei/lună 

4. Taxa de pază a obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanelor 
a) familiile (unul dintre membrii familiei este major şi apt de a efectua activitatea 

de pază) ce nu pot efectua serviciul de pază sau doresc a plăti serviciul de 
pază 

b) Persoanele care deţin proprietăţi în intravilanul comunei şi nu au domiciliul sau 
reşedinţa pe raza acesteia 

c) persoane juridice 

 
25 lei/an/familie 

 
 

25 lei/an/familie 
 

40 lei/an 

5. Pentru efectuarea unor activităţi de către Compartimentul Registru Agricol 

a) Pentru înregistrarea/rezilierea contractelor de arendă 
ñ terenuri până la 50 ha 
ñ terenuri între 50 ha şi 100 ha 
ñ terenuri peste 100 ha                                                                                                 

 
5 lei 
10 lei 
15 lei 

b) Pentru remăsurarea terenurilor pentru deţinătorii de teren 
• terenuri în intravilan 
• terenuri în extravilan 

 
5 lei/ha 
10 lei/ha 

c) acord functionare punct de lucru 18 lei 

d) abonament pentru ocuparea domeniului public si privat de catre comercianti 
ambulanti  

18 lei/abonament  

e) taxa pentru afisare anunt privind solicitare acord de mediu  18 lei  

f) taxa utilizare drumuri de exploatare agricole  350 lei/an  

6. Pentru alte activităţi desfăşurate de către Compartimentele din cadrul Primăriei: 

a) eliberarea certificatului fiscal 6 lei 

b) Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului “Cerere pentru deschiderea 
procedurii succesorale” (Anexa 23 şi Anexa 24) 

1 leu/anexă 

c) multiplicarea unor documente (xerox) A3 = 0,50 lei/pag. 
A4 = 1,00 lei/pag. 

d) eliberarea copiilor, duplicatelor şi a extraselor de pe documentele aflate în 
arhiva administraţiei publice locale 

0,50 lei/pag. 

 
 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSTROV 
 

Anexa nr.12 la H.C.L. nr.75/05.12.2013 

 57 

REGULAMENT 
PRIVIND STABILIREA ACTIVITĂŢILOR PENTRU CARE  

SE VOR PERCEPE TAXE SPECIALE 
 

 
Art.1 Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi modalităţile 

care trebuie îndeplinite în procedura de adoptare şi aplicare a taxelor speciale. 
Art.2 Ca umare a perfecţionării legislaţiei fiscale, cât şi în concordanţă cu programele de 

creştere a autonomiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale şi de descentralizare a 
serviciilor publice, în vederea creşterii veniturilor proprii, prin prezentul Regulament se stabilesc 
domeniile de activitate în care se pot constitui servicii publice în interesul persoanelor fizice şi 
juridice. 

Art.3 Prevederile prezentului regulament se aplică în toate cazurile în care Consiliul Local 
al comunei Ostrov hotărăşte administrarea şi gestionarea serviciilor publice locale create în 
interesul persoanelor fizice şi juridice. 

Art.4 Serviciile de utilităţi publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general 
şi au următoarele particularităţi:  

a) au caracter economico-social;  
b) răspund unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică;  
c) au caracter tehnico-edilitar;  
d) au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu;  
e) regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol;  
f) presupun existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;  
g) aria de acoperire are dimensiuni locale; 
h) sunt înfiinţate, organizate şi coordonate de autorităţile administraţiei publice locale;  
i) sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă;  
j) pot fi furnizate/prestate de către operatori care sunt organizaţi şi funcţionează fie în 

baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat;  
k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului “beneficiarul plăteşte”; 
l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţie se face prin preţuri şi tarife 

reglementate sau taxe speciale. 
Art.5 În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi cu prevederile art.282 şi art.283 
din Legea nr.273/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
Local al Comunei Ostrov hotărăşte ca pentru activităţile şi serviciile înscrise la art.8 din prezentul 
Regulament să se instituie TAXE SPECIALE, al căror cuantum este prevăzut în Anexa nr.10  

Art.6 Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se 
utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiinţarea serviciilor publice 
locale şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi functionare ale acestor servicii. 

Art.7 Taxele speciale sunt aduse la cunoştinţa publică cu 30 zile înainte de supunerea 
spre analiză, avizare şi adoptare de către Primăria comunei Ostrov, prin publicarea unui anunţ 
referitor la aceasta acţiune la sediul propriu al fiecărui serviciu public local - într-un spaţiu 
accesibil publicului. Anunţul cuprinde proiectul de act normativ, o notă de fundamentare, o 
expunere de motive, termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot transmite în 
scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ 
propus. În cazul în care există persoane care vor să depună observaţii, propuneri sau sugestii, 
după caz, cu privire la conţinutul proiectului de hotărâre, acestea o pot face în termen de 10 zile 
de la aducerea la cunoştinţa publică la sediul Primăriei comunei Ostrov. 

 
 
Art.8 Activităţile pentru care se instituie taxe speciale sunt: 

(1) Pentru activitatea de canalizare 
 Serviciul de canalizare se realizează pentru satisfacerea următoarelor necesităţi: 

• colectarea şi transportul apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare,  
• epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate,  
• colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor 

meteorice şi asigurarea funcţionalităţii acestora,  
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• supravegherea evacuării apelor uzate industriale în sistemul de canalizare,  
• evacuarea şi tratarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile 

prevăzute mai sus, precum şi depozitarea lor. 
 

Sumele încasate din această taxă constituie venituri cu destinaţie specială şi sunt 
fundamentate de necesitatea acoperirii cheltuielilor cu conectarea la reţeaua de canalizare şi 
întreţinerea sistemului de canalizare de pe raza comunei Ostrov. 

Taxa pentru canalizare se plăteşte lunar,  
 
(2) Pentru asigurarea iluminatului public 

Sumele încasate din această taxă constituie venituri cu destinaţie specială şi sunt 
fundamentate de necesitatea acoperirii cheltuielilor cu întreţinerea reţelei de iluminat public, 
care asigură: 
ñ ridicarea gradului de civilizaţie, confortului şi calităţii vieţii; 
ñ creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă; 
ñ asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale; 
ñ punerea în valoare, printr-un iluminat arhitectural şi ornamental adecvat a zestrei 

arhitectonice şi peisagistice; 
ñ realizarea unei infrastructuri edilitare moderne; 
ñ funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a 

infrastructurii aferente serviciului de iluminat public. 
 
 
(3) Pentru activitatea de salubritate 
 
 În baza prevederilor din Legea nr.101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită 
contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife (în cazul în care prestarea serviciului de 
salubrizare se face pe baza unui contract) sau prin taxe speciale. 
 Conform art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, taxa specială de salubrizare se încasează într-un cont distinct, deschis în 
afara bugetului local, iar contul de execuţie al acesteia se aprobă de Consiliul Local. 
 Sumele obţinute se virează în contului prestatorului de servicii de salubrizare pentru 
efectuarea serviciilor de salubrizare pe întreg teritoriul comunei Ostrov. 

 
 Taxa specială de salubritate se plăteşte de către: 

- persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinţa în comuna Ostrov; 
- persoanele juridice care au sediul sau punctul de lucru sau care desfăşoară activităţi 

economice pe raza comunei Ostrov. 
  
 Persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative (cabinete medicale, birouri 
notariale etc), precum şi asociaţiile familiale, datorează taxa de salubrizare în cuantumul stabilit 
pentru persoanele fizice doar în cazul încare activitatea acestora se desfăşoară în altă locaţie 
(care este în proprietatea acestora) decât domiciliul, cu respectarea prevederilor de la alin.2. 
 Persoanele juridice menţionate mai sus sunt obligate la plata taxei, conform declaraţiilor 
depuse. 
 Persoanele juridice care au deschise mai multe puncte de lucru sau desfăşoară activităţi 
economice în mai multe locaţii pe teritoriul comunei, au obligaţia depunerii declaraţiei de 
impunere, specificând, pentru fiecare punct de lucru sau locaţie în care îşi desfăşoară activitatea, 
informaţiile necesare calculării taxei speciale de salubrizare, conform anexei nr.3 la prezenta 
hotărâre. 
 
 Persoanele fizice menţionate mai sus sunt obligate la plata taxei de salubrizare în funcţie 
de numărul de persoane din fiecare familie sau numărul persoanelor care locuiesc la o anumită 
adresă. 
       În vederea calculării taxei de salubrizare, proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii 
declaraţiei pentru stabilirea taxei de salubrizare, conform modelului de mai jos, în termen de 30 
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de zile de la data apariţiei oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care 
locuiesc la acea adresă. În declaraţie se vor menţiona toate persoanele care locuiesc la acea 
adresă (membrii familiei, rude, chiriaşi etc). Declararea se va face pe propria raspundere sub 
sanctiunile aplicate faptei de fals in actele publice: 

 
 
 

DECLARATIE DE IMPUNERE 
pentru stabilirea taxei de salubritate persoane fizice 

 
  

 Subsemnatul ________________________________________ domiciliat in localitatea 

_______________________, Str. _____________________, Nr. ______, Bl. ____, Sc._, Et.___,  Ap. 

__, posesor al imobilului din localitatea _______________, Str. ____________, nr. __, Bl.__,  sc.____, 

et. ___, ap. _____, posesor al BI/CI seria ____, nr. ________, eliberat de _____________ la data de 

_______________ CNP ______________, declar pe propria raspundere ca ma oblig la plata taxei de 

salubritate pentru __ persoane dupa cum urmeaza: 

Nr. 
crt. Nume şi prenume CNP Calitatea faţă de 

proprietar 
Scutire / 
reducere 

     

     

     

 
reprezentand numarul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietatii mai sus mentionate, 

incepand cu data de ____________. 

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte 

si complete. 

 

DATA    NUME SI PRENUME           SEMNATURA, 

 
   
 În cazul nedepunerii declaraţiei privind taxa de salubritate de către persoanele fizice, 
obligaţia de plată privind taxa specială de salubrizare se va stabili din oficiu, pe baza informaţiilor 
din dosarul fiscal, din Registrul agricol etc. 
 În cazul nedepunerii declaraţiei privind taxa de salubrizare de către persoanele juridice, 
obligaţia de plată privind taxa specială de salubrizare se va stabili din oficiu, în urma controlului 
efectuat de reprezentanţii primăriei la sediul/punctul de lucru sau locaţia în care acestea îşi 
desfăşoară activitatea. 
 În urma stabilirii din oficiu a taxei de salubrizare în cazul persoanelor fizice şi juridice se 
vor emite decizii de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare. 
 
 Taxa specială de salubrizare se plăteşte lunar la casieria primăriei Ostrov,  
  Constituie contravenţii următoarele fapte:  

a) depunerea peste termen a declaraţiilor; 
b) nedepunerea declaraţiilor, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere; 
c) refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării  şi stabilirii reale a 

situaţiei fiscale a contribuabililor. 
 
  Pentru persoanele fizice, contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă 
de la 60 lei la 240  lei, iar cele de la lit. b)-c) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.  
  Pentru persoanele juridice, contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu 
amendă de la 240 lei la 960  lei, iar cele de la lit. b)-c) cu amendă de la 960 lei la 2400 lei.  
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(4) Pentru activitatea de pază a obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanelor 

Taxa pentru pază constituie venit cu destinaţie specială şi este fundamentată de 
necesitatea acoperirii cheltuielilor pentru serviciile de pază, precum şi procurarea de 
echipamente de protecţie, însemne şi mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei 
executări a serviciului de pază. 

Obligaţia plăţii acestei taxe revine tuturor locuitorilor comunei Ostrov. Această taxă nu se 
datorează de către instituţiile publice finanţate de la bugetul local. 

Această taxă se plăteşte anual  
(5) Pentru efectuarea unor activităţi de către Compartimentul Registru Agricol: 

a) Înregistrarea/rezilierea contractelor de arendă  
b) Remăsurarea terenurilor pentru deţinătorii titlurilor de proprietate care au fost puşi în 

posesie  
 
    Aceste taxe sunt fundamentate de necesitatea acoperirii cheltuielilor cu efectuarea 

măsurătorilor pe teren, preluarea în evidenţă, prelucrarea datelor şi furnizarea informaţiilor 
cu privire la suprafeţele de teren de pe raza comunei. 

 
 Actele necesare pentru remăsurarea suprafeţelor de teren extravilan şi/sau intravilan 
sunt: 

ñ cerere  
ñ acte de proprietate  
ñ schiţa terenului  
ñ dovada plăţii taxei (copie chitanţă) 

 
(6) Pentru alte activităţi desfăşurate de către compartimentele din cadrul primăriei 
 

a) Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului “Cerere pentru deschiderea procedurii 
succesorale” (Anexa 23 şi Anexa 24) -  sumele încasate din această taxă constituie 
venituri cu destinaţie specială, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare 
a activităţilor de stare civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu 
regim special (registre de naştere, căsătorie şi decese), cerneală specială, tipizate, 
rechizite, tehnică de calcul, echipamente birotică  şi consumabile. 

   
 Actele necesare la dezbaterea succesiunii in cadrul procedurii notariale  sunt: 
ñ Cererea - Procedura succesorală se deschide, dupa caz, la cererea oricarei persoane 

interesate, a procurorului, precum si a secretarului consiliului local al localitatii în raza 
careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu. Cererea va cuprinde: data decesului si ultimul 
domiciliu al defunctului; numele, prenumele si domiciliul succesibililor, bunurile 
succesorale si eventualele datorii ale defunctului. Daca cererea se introduce de secretarul 
consiliului local, se va mentiona si valoarea de impozitare a bunurilor ce compun masa 
succesorala. 

ñ Actele de stare civilă - (certificatul de deces al autorului, certificatul de nastere al 
succesorilor, si, dupa caz, certificatul de casatorie). 

ñ Actele de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile ale defunctului si adeverinta 
(certificat) de rol, fiscal sau agricol eliberata de Primarie (administratia financiara) 
referitoare la bunurile imobile ale defunctului. 

ñ Martor(i), în completarea probelor privind existenta mostenitorilor si a bunurilor 
succesorale. 

ñ Pentru cei ce nu pot lua parte personal la dezbateri se va prezenta procura succesorala de 
reprezentare în forma autentica. 

ñ Pentru succesibilii incapabili (minori, interzisi judecatoresti si alienati mintal), se va numi 
prin dispozitia primarului un curator special (în lipsa unui tutore neinteresat în succesiune)  

 
Constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte: 

ñ nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege; 
ñ omiterea declarării, în faţa ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă 
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a persoanelor sau declararea lor în mod inexact; 
ñ pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă; 
ñ neprezentarea certificatelor de stare civilă sau extraselor eliberate de autorităţile străine, 

ofiţerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcrierea în registrele de stare 
civilă în termenul prevăzut în art.43 alin.(2) din Legea nr. 119/1996. 
Contravenţiile prevăzute la pct.a) se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei, iar 
cele de la pct.b), c) si d) cu amendă de la 100 lei la 200 lei, conform Legii nr. 119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă şi O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 

 
b)  Eliberarea certificatelor fiscale - se instituie pentru: 
• constituirea de venituri la bugetulul local în scopul achiziţionării de rechizite, tehnică de 

calcul, echipamente birotică şi consumabile necesare funcţionării compartimentului; 
• stimularea colectării creanţelor bugetului local constituite din impozitele şi taxele locale 

datorate de contribuabili; 
• recuperarea cheltuielilor ocazionate pentru eliberarea, la solicitare, a certificatelor fiscale; 
• recuperarea cheltuielilor ocazionate pentru eliberarea de urgenţă, la solicitare, a 

certificatelor fiscale. 
 

c) Eliberarea copiilor, duplicatelor şi a extraselor de pe documentele aflate în arhiva 
administraţiei publice locale şi multiplicarea unor documente (xerox) - instituite pentru 
acoperirea cheltuielilor privind: 

• întreţinerea Arhivei Primăriei Comunei Ostrov; 
• menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic; 
• materiale consumabile; 
• energia electrică. 

   
  Art.9 SUNT SCUTITE de la plata taxelor speciale aprobate pentru activităţile prevăzute 
la art.8 alin.(4) următoarele persoane: 

a) veteranii de război; 
b) persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 
la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 
6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, 
după cum urmează:  

1.   a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;  
2.   a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;  
3.   a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;  
4.   a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;  
5.   a fost supravieţuitoare a trenului morţii;  
6.   este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior 

nu s-a recăsătorit;  
d) persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:  

   1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti 
rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare 
preventivă pentru infracţiuni politice;  

   2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative 
sau pentru cercetări de către organele de represiune;  

   3. a fost internată în spitale de psihiatrie;  
   4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;  
   5. a fost strămutată într-o altă localitate;  

e) soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, 
internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, 
dacă ulterior nu s-a recăsătorit;  

f) soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după 
întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a 
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recăsătorit;  
g) soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive 

de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de 
psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face 
dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia;  

h) persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;  
i) persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 

august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în 
captivitate după încheierea armistiţiului.  

j) persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, precum şi cele din 
rezistenţa armată care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare prin 
forţă a regimului comunist, conform O.U.G. nr.214/1999 privind acordarea calităţii de 
luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite 
din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, 
măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de 
împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.568/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  

  Art.10 (1) Responsabilitatea încasării taxelor prevăzute la art.8 revine Compartimentului 
Impozite şi Taxe din cadrul  Primăriei Comunei Ostrov. 
  (2) În cazul în care termenul de plată al taxelor speciale menţionate mai sus expiră într-o 
zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat 
următoare. 
 Art.11 (1) Pentru neplata obligaţiilor fiscale la termenele scadente, se vor calcula 
MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE în cuantum de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale 
neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
 (2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor 
sau modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua 
imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data 
stingerii acesteia inclusiv.  
 (3) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea 
unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează majorări 
de întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat 
următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.  
 (4) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), pentru impozitele, taxele şi contribuţiile stinse 
prin executare silită, majorările de întârziere se calculează până la data întocmirii procesului-
verbal de distribuire inclusiv. În cazul plăţii preţului în rate, majorările de întârziere se calculează 
până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată, 
majorările de întârziere sunt datorate de către cumpărător. 
 (5) Nu se datorează şi nu se calculează majorări de întârziere pentru creanţele fiscale 
născute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei după data deschiderii 
procedurii insolvenţei.  
  (6) Constatarea şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se va face de către 
Compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei comunei Ostrov. 
 (7) Contravenţiilor prevăzute li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, 
inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
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XIII. TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

1. Prevederi generale 

1. Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, 
Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, eliberarea sau 
preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit, 
examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere, 
înmatricularea autovehiculelor şi a remorcilor, precum şi alte servicii prestate de unele instituţii 
publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru.  
2. Taxele extrajudiciare de timbru, stabilite în sume fixe pe tipuri de servicii prestate, datorate  
bugetului local de către persoanele fizice sau juridice, precum şi de către alţi solicitanţi ai 
serviciilor supuse acestor taxe, sunt prevăzute în tabelul care face parte integrantă din prezenta 
anexă. 
3. Taxele extrajudiciare de timbru nu pot fi majorate decât prin Hotărâre a Guvernului. 
 
II. Scutiri 
1. Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru:  

a) eliberarea certificatelor care atestă un fapt sau o situaţie decurgând din raporturi de 
muncă, eliberarea, în condiţiile legii a certificatelor destinate obţinerii unor drepturi cu 
caracter reparatoriu pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, pentru veteranii de război şi pentru persoanele persecutate din 
motive etnice în perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945, eliberarea certificatelor 
destinate obţinerii unor drepturi privind asistenţa socială, asigurările sociale şi protecţia 
socială, unicatele certificatelor eliberate de instituţiile de învăţământ, certificatele eliberate 
pentru a servi în armată, şcoli, grădiniţe, creşe şi în alte asemenea instituţii; 

b) eliberarea certificatelor originale de stare civilă;  
c) atestările în legătură cu primirea unor sume de bani;  
d) eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri medicale, cu excepţia 

celor folosite în justiţie;  
e) eliberarea certificatelor medico-legale prin care se atestă decesul;  
f) eliberarea certificatelor ca urmare a acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii şi gratuite;  
g) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei în actele de 

identitate ale minorilor orfani, internaţi în case de copii;  
h) eliberarea unei noi cărţi de identitate, în cazul schimbării denumirii localităţilor şi/sau a 

străzilor;  
i) examinarea, în vederea obţinerii permisului de conducere auto, a următoarelor categorii 

de persoane:  
• persoanele cu handicap fizic, pentru obţinerea permisului de conducere valabil 

pentru autovehiculele din categoriile A, A1, B şi B1, adaptate infirmităţii lor;  
• membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditaţi în România, pe 

bază de reciprocitate;  
j) înmatricularea:  

• autovehiculelor şi remorcilor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi 
membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane cu statut diplomatic, 
care îşi desfăşoară activitatea în România, pe bază de reciprocitate;  

• autovehiculelor din categoriile A, A1, B şi B1, aparţinând persoanelor cu handicap 
fizic, adaptate infirmităţii lor;  

 
k) serviciile, cu excepţia celor prevăzute la cap. IV din anexă, prestate la cererea instituţiilor 

publice.  
2. Scutirile de taxe de timbru prevăzute în legi speciale pentru serviciile menţionate în tabelul din 
prezenta anexă se confirmă ca scutiri de taxe extrajudiciare de timbru.  
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III. Plata taxelor extrajudiciare de timbru 
1. Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc anticpat executării serviciului, în numerar, prin ordin 
de plată şi prin aplicarea şi anularea timbrelor fiscale mobile, pentru taxele de până la 5 lei.  
2. Sumele achitate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru se restituie sau se compensează, la 
cerere, în următoarele cazuri:  

a) atunci când taxa plătită nu era datorată;  
b) atunci când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal;  
c) atunci când serviciul nu poate fi prestat.  

3. Taxele extrajudiciare de timbru, plătite prin aplicarea şi anularea timbrelor fiscale mobile, nu 
se restituie.  
4. Termenele de prescripţie a dreptului de a cere restituirea sau compensarea taxelor 
extrajudiciare de timbru, precum şi a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor bugetare 
provenite din taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevăzute de legislaţia privind executarea 
creanţelor bugetare.  
5. Termenul de prescripţie a dreptului de a cere plata taxei extrajudiciare de timbru este de 5 ani 
calculaţi de la data la care s-a constatat că aceasta nu a fost achitată.  
6. Prestatorii de servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbru au următoarele obligaţii:  

a) să nu primească sau să nu elibereze acte ori să presteze servicii fără ca taxa 
extrajudiciară de timbru, datorată potrivit dispoziţiilor legale, să fi fost achitată;  

b) să vireze, în termen de 10 zile de la data încasării, la bugetul local, sumele încasate cu 
titlu de taxe extrajudiciare de timbru;  

c) să păstreze documentele care atestă îndeplinirea obligaţiei privind timbrarea şi să 
conducă evidenţele necesare în vederea identificării actelor, lucrărilor şi serviciilor 
eliberate sau prestate.  

 
IV. Sancţiuni 
1. Încălcarea dispoziţiilor prevăzute la pct.III.6 atrage răspunderea administrativ-disciplinară a 
persoanelor vinovate.  
2. Controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se face de către organele de 
specialitate ale consiliului local, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la 
bugetul local.  
3. Împotriva măsurilor dispuse prin procesele-verbale de control sau prin alte acte ale organelor 
cu atribuţii de control se pot exercita căile de atac prevăzute de procedura de soluţionare a 
obiecţiunilor, contestaţiilor şi plângerilor la actele de control sau de impunere ale organelor 
consiliului local. 
 
 
V. Nivelurile taxelor extrajudicare de timbru stabilite prin Hotărârea Guvernului 
nr.956/2009 

- lei - 

Extras din norma juridică Niveluri 
pentru  2014 

I. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele 
eliberate de instanţele de judecată şi de notarii publici, precum şi 
pentru alte servicii prestate de administraţia publică locală   

x 

a) eliberarea certificatelor, adeverinţelor si a altor inscrisuri prin care se atesta 
un fapt sau o situatie, cu excepţia acelor acte pentru care se plateste o taxa 
extrajudiciara de timbru mai mare, respectiv: 

 

ñ înregistrarea şi eliberarea certificatelor de naştere 2 

ñ înregistrarea şi eliberarea certificatelor de căsătorie 2 

ñ înregistrarea şi eliberarea certificatelor de deces 2 

b) eliberarea certificatului de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal  
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Extras din norma juridică Niveluri 
pentru  2014 

ñ animale sub 2 ani 
ñ animale peste 2 ani 

2 
2 

c) certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor pe cap 
de animal, în bilete de proprietate 

ñ animale sub 2 ani 
ñ animale peste 2 ani 

 
2 
4 

d) eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate 
medicale folosite în justiţie                                2 

e) eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar  2 

f) pentru înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a deciziei de 
schimbare a numelui şi a sexului 13 

g) înregistrarea la cerere in actele de stare civila  a desfacerii casatoriei 2 

h) transcrierea la cerere în registrele de stare civilă română, a actelor de stare 
civilă întocmite de autorităţi străine 2 

i) reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare  civilă                                                                  2 

j) eliberarea de certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, 
distruse sau deteriorate 2 

II. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi 
înscrierea menţiunilor în acestea  x 

1. Acte de identitate: 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                                    

4 

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor 
fără cetăţenie                                               5 

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

1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători 
de autovehicule: x 

a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din   
categoriile şi subcategoriile A, A1, B,  B1 şi B+E                                                         5 

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

24 

2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de 
conducere, pentru  categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a 
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi 
categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au 
absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru 
categoriile B, B1, B+E    

72 

IV. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare 
provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe x 
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Extras din norma juridică Niveluri 
pentru  2014 

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi 
remorcilor: x 

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 
3.500 kg, inclusiv                                                         52 

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare  de 
3.500 kg                                                                125 

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi   remorcilor 
neînmatriculate permanent sau temporar                               8 

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor    357 
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XIV. AMENZI ŞI SANCŢIUNI 

 
 

(1) Nivelul amenzilor cu care se sacnţionează contravenţiile privind impozitele şi taxele locale sunt 
prevăzute în tabelul din prezenta anexă. 
(2) Pentru neplata obligaţiilor fiscale la termenele scadente, se vor calcula majorări de întârziere în 
cuantum de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru 
fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până 
la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
(3) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau 
modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua imediat 
următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia 
inclusiv.  
(4) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de 
impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează majorări de întârziere pentru 
suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la 
data stingerii acesteia inclusiv.  
(5) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), pentru impozitele, taxele şi contribuţiile stinse prin 
executare silită, majorările de întârziere se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de 
distribuire inclusiv. În cazul plăţii preţului în rate, majorările de întârziere se calculează până la data 
întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată, majorările de 
întârziere sunt datorate de către cumpărător. 
(6) Nu se datorează şi nu se calculează majorări de întârziere pentru creanţele fiscale născute anterior 
sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei după data deschiderii procedurii insolvenţei.  
 (7) Constatarea şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se va face de către primar sau persoanele 
desmnate de către acesta. 
(8) Contravenţiilor prevăzute li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea 
achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după 
caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
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Amenda aplicabilă în anul 2012 
Contravenţia 

pers.fizice pers. 
juridice 

1. NERESPECTAREA OBLIGAŢIILOR PRIVIND IMPOZITUL PE CLĂDIRI 

 a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere - 30 zile de la data dobândirii, construirii, îmbunătăţirii, 
demolării, distrugerii sau înstrăinării unei clădiri sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii: 
• intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului; 
• se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe clădiri datorat; 
• intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natură să conducă la modificarea impozitului 

pe clădiri; 
• intervin schimbări privind numele şi prenumele. 

100 lei 960 lei 

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la lit.a) 240 lei 2400 lei 

c) nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea clădirilor, precum şi la comunicarea 
actelor translative ale dreptului de proprietate;  

240lei 2400 lei 

d)  refuzul de a furniza informaţii sau documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a 
materiei impozabile ori taxabile, după caz, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data 
solicitării acestora 

240 lei 2400 lei 

e) nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei speciale de către persoanele fizice care au în proprietate două 
sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care nu sunt închiriate unei alte persoane 

60 lei - 

2. NERESPECTAREA OBLIGAŢIILOR PRIVIND IMPOZITUL /TAXA PE TERENURI 

 a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere - 30 zile de la data dobândirii sau înstrăinării unui teren sau 
de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii: 
• intervin schimbări privind domiciliul fiscal/punctul de lucru al contribuabilului; 
• intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natură să conducă la modificarea 

impozitului/taxei pe teren; 
• intervin schimbări privind numele şi prenumele. 

60 lei 960 lei 

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la lit.a) 240 lei 2400 lei 

c) nerespectarea prevederilor referitoare la dobândirea, înstrăinarea, precum şi la comunicarea actelor translative 
ale dreptului de proprietate;  

240 lei 2400 lei 
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Amenda aplicabilă în anul 2012 
Contravenţia 

pers.fizice pers. 
juridice 

d) refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării  şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a 
contribuabililor 

240 lei 2400 lei 

3. NERESPECTAREA OBLIGAŢIILOR PRIVIND TAXA PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere - 30 zile de la data dobândirii, înstrăinării/radierii mijlocului 
de transport sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii: 
• intervin schimbări privind domiciliul fiscal/punctul de lucru al contribuabilului; 
• intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natură să conducă la modificarea taxei; 
• intervin schimbări privind numele şi prenumele. 

60 lei 960 lei 

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la lit.a) 240 lei 2400 lei 

c) nerespectarea prevederilor referitoare la dobândirea, înregistrarea, înstrăinarea/radierea, precum şi la 
comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;  

240 lei 2400 lei 

d)  refuzul de a furniza informaţii sau documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a 
materiei impozabile ori taxabile, după caz, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data 
solicitării acestora 

240 lei 2400 lei 

4. NERESPECTAREA OBLIGAŢIILOR PRIVIND TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

 a) depunerea peste termen a declaraţiei de impunere privind valoarea lucrărilor de construcţie, în termen de 15 zile 
de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia 
respectivă, declaraţie care trebuie depusă de persoana care a obţinut autorizaţia 

60 lei 960 lei 

b) nedepunerea declaraţiei de impunere prevăzute la lit.a) 240 lei 2400 lei 

c) refuzul de a furniza informaţii sau documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a 
materiei impozabile ori taxabile, după caz, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data 
solicitării acestora 

240 lei 2400 lei 

 d) desfăşurarea activităţilor de vânzare mărfuri alimentare şi nealimentare, restaurante, baruri, fără 
autorizaţia/viza emisă de primar 

1000 lei 

e) neafişarea la loc vizibil a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit.d)  100 lei 

f) neanunţarea modificărilor privind datele inscrise în autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit.d) 1000 lei 

g) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate 
sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate 

1000 lei 
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Amenda aplicabilă în anul 2012 
Contravenţia 

pers.fizice pers. 
juridice 

 

5. NERESPECTAREA OBLIGAŢIILOR PRIVIND TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

 a) depunerea peste termen a Declaraţiei anuale de impunere privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă şi 
publicitate, cu privire la contractele de reclamă şi publicitate, sau înţelegerilor încheiate cu diverse persoane 
cărora le prestează serviciul de reclamă şi publicitate până la data de 30 ianuarie 2012 sau, în cazul în care 
intervin modificări ale bazei impozabile, Declaraţia rectificativă până la sfârşitul lunii în care s-a produs 
modificarea 

60 lei 960 lei 

b) nedepunerea declaraţiei de impunere prevăzute la lit.a) 240 lei 2400 lei 

c) refuzul de a furniza informaţii sau documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a 
materiei impozabile ori taxabile, după caz, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data 
solicitării acestora 

240-600 lei 960-2400 lei 

6. NERESPECTAREA OBLIGAŢIILOR PRIVIND TAXA PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ SAU PUBLICITATE 

 a) depunerea peste termen a Declaraţiei anuale de impunere privind stabilirea taxei pentru afişaj în scop de 
reclamă şi publicitate, până la data de 30 ianuarie 2010 sau, în cazul în care intervin modificări ale bazei 
impozabile, Declaraţia rectificativă până la sfârşitul lunii în care s-a produs modificarea 

60 lei 960 lei 

b) nedepunerea declaraţiei de impunere prevăzute la lit.a) 240 lei 2400 lei 

c) refuzul de a furniza informaţii sau documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a 
materiei impozabile ori taxabile, după caz, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data 
solicitării acestora 

240 lei 2400 lei 

7. NERESPECTAREA OBLIGAŢIILOR PRIVIND IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere - până la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în 
care sunt programate spectacolele respective 

60 lei 960 lei 

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la lit.a) 240 lei 2400 lei 

c)  refuzul de a furniza informaţii sau documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a 
materiei impozabile ori taxabile, după caz, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data 
solicitării acestora 

240 lei 2400 lei 

d) încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a 
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole 

280 lei 5450 lei 

8. NERESPECTAREA OBLIGAŢIILOR PRIVIND TAXA HOTELIERĂ 
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Amenda aplicabilă în anul 2012 
Contravenţia 

pers.fizice pers. 
juridice 

 a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere 60 lei 960 lei 

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la lit.a) 240 lei 2400 lei 

c)  refuzul de a furniza informaţii sau documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a 
materiei impozabile ori taxabile, după caz, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data 
solicitării acestora 

240 lei 2400 lei 

9. NERESPECTAREA OBLIGAŢIILOR PRIVIND ACTIVITATEA DE SALUBRITATE   

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de salubritate; 
b) nedepunerea declaraţiilor, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere; 

60 lei 960 lei 

c) refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a 
contribuabililor. 

240 lei 2400 lei 

10. NERESPECTAREA OBLIGAŢIILOR PRIVIND ACTIVITATEA DE STARE CIVILĂ   

a) nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenul prevăzute de lege 50 lei 

b) omiterea declarării în faţa ofiţerului de stare civilă a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau 
declararea lor în mod inexact 

100 lei 

c) pierderea sau deteriorarea certificatului de stare civilă 100 lei 

10.  NERESPECTAREA OBLIGAŢIILOR PRIVIND ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 200 lei 

a) amplasarea utilajelor de agrement fără aprobare pe domeniul public şi fără achitarea taxei 200 lei 

b) recoltarea de către persoane neautorizate a florilor sau a altor părţi de plante din parcuri publice, spaţii verzi, 
aliniamente stradale 

200 lei 

c) tăierea pomilor fructiferi, a arborilor, arbuştilor, gardurilor verzi din parcurile publice şi din alte zone verzi 
aparţinând domeniului public, precum şi cosirea ierbii din zonele verzi şi parcuri, fără acordul primarului 

200 lei 

d) distrugerea, prin orice mijloace, a vegetaţiei ierboase şi lemnoase din zonele verzi amenajate 200 lei 

e) aşezarea persoanelor şi sau a unor obiecte, pe iarba din parcuri, spaţii verzi de utilitate publică, precum şi 
trecerea peste ronduri de flori, peluze, gazon, în afara aleilor amenajate în acest scop 

200 lei 

f) depozitarea gunoaielor în alte locuri decât cele special amenajate 200 lei 

g) răscolirea gunoiului din containerele sau pubelele aflate pe domeniul public 200 lei 

h) creşterea animalelor şi/sau a păsărilor în garaje sau alte construcţii provizorii amplasate pe domeniul public 200 lei 
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Amenda aplicabilă în anul 2012 
Contravenţia 

pers.fizice pers. 
juridice 

i) neluarea măsurilor de curăţare a zonelor limitrofe (trotuare, străzi, parcaje) de către comercianţi si 
producători, cu ocazia descărcării sau încărcării mărfurilor 

200 lei  

j) comercializarea produselor de orice fel în locuri neautorizate sau fără avizul primarului 200 lei 

k) depozitarea pe trotuare, alte căi de acces de uz şi interes public, a mărfurilor, ambalajelor, materialelor şi a 
altor obiecte care împiedică folosirea acestora 

200 lei 

l) blocarea străzilor şi trotuarelor cu materiale de construcţii, deşeuri, rezultate din executarea unor lucrări de 
reparaţii sau demolări sau ca lemn de foc, mai mult de 48 de ore 

200 lei 

m) amplasarea în scopul desfăşurării unor activităţi de comerţ sau de producţie, pe trotuar, sau pe alte căi de 
acces neautorizate, a tarabelor, meselor, panourilor de publicitate şi alte asemenea 

200 lei 

n) dirijarea apelor din curţi sau incinte spre construcţiile şi instalaţiile drumurilor 200 lei 

o) spălarea şi curăţarea autovehiculelor, scurgerea sau evacuarea combustibililor şi lubrifianţilor pe platforma 
drumurilor, străzilor, trotuarelor 

300 lei 

 


