ANEXA
la Hotărârea Consiliului Local Rafov nr 78
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021

TABLOUL
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează de către
Consiliul Local al Comunei RAFOV,
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

*IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PENTRU 2021 SE MAJOREAZA CU 20% SI SE INDEXEAZA CU RATA DE INFLATIE 3.8%
*IMPOZITUL PE CLADIRI PENTRU 2021 ESTE STABILIT LA FARA INSTALATII DE APA, CANALIZARE SI INCALZIRE

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale
CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
Art. 457 alin. (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate
PENTRU ANUL 2021
PENTRU ANUL 2021
în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin
0,08% - 0,2%
0,1%
aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile
a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a
consiliului local.
Art. 457 alin. (2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu
valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

- lei/m² VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2021

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021 /se aplica la fara instalatii / se
majoreaza 20% + indexare cota de inflatie 3.8%

Valoarea impozabilă

Tipul clădirii
A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic și/sau chimic
B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic și/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic și/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic și/sau chimic

Cu instalații de apă,
canalizare, electrice și
încălzire (condiții
cumulative)

Valoarea impozabilă

Fără instalații de apă,
canalizare, electricitate sau
încălzire

Cu instalații de apă,
canalizare, electrice și
încălzire (condiții
cumulative)

Fără instalații de apă,
canalizare, electricitate sau
încălzire

1.000

600

1.246

747

300

200

374

249

200

175

249

218

125

75

156

93

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

Art. 458 alin. (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra
valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul
termen de plată din anul de referinţă;
Art. 458 alin. (3) (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
Art. 458 alin. (4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform
prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii
impozabile determinate conform art. 457.
Art. 460 alin. (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de
persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote
cuprinse între 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
Art. 460 alin. (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de
persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote
cuprinse între 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.
Art. 460 alin. (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea
impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe
clădiri este 5%.

0,2% - 1,3%

1,3 %

0.4%

0.4%

2%

2%

0.08-0.2%

0.2%

0.2-1.3%

1.3%

5%

5%

ZONA/SAT
Art. 457 alin. (6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul
localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate
conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul
următor:

RANG IV

ZONA A
RANG IV
Moara
Domneasca

RANG V

1.10

ZONA B
RANG V
Malaiesti
Rafov
Goga
Buchilasi
Antofiloaia
Buda
Palanca

1.05

1

1.05

ZONA C
RANG V
Sicrita

1

0.95

ZONA D
-

0.95

0.90

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN
Art. 465 alin. (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte
prin
înmulţirea
suprafeţei
terenului,
exprimată
în
hectare,
cu
suma
corespunzătoare
prevăzută
în
următorul
tabel:
- lei/ha Zona în
cadrul
localității

A
B

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități
0
I
II
III
IV
8.282 6.878 6.042 5.236 711 20.706
17.194
15.106
13.090
1.788
6.878 5.199 4.215 3.558 569 17.194
12.998
10.538
8.894
1.422

V
569 1.422
427 1.068

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 /
se majoreaza 20% + indexare cota de inflatie 3.8%

0
-

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități
I
II
III
IV
V
886
1.107
-

-

-

886

665

C
D

5.199 12.998
3.558 8.894

Nr.
crt.

3.558 8.894
1.690 4.226

2.6686.670
1.4103.526

1.690 4.226
984 2.439

427 1.068
278 696

284 710
142 356

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2021

Zona

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Teren arabil
Pășune
Fâneață
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu
vegetație forestieră
Teren cu ape
Drumuri și căi ferate
Neproductiv

B

C

-

-

-

665

442

-

-

-

-

433

222

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL
2021 se majoreaza 20% + indexare cota de inflatie 3.8%

Categoria
de folosință
A

-

D

RANG IV
ZONA A
Moara
Domneasca
coeficientul de
corectie 1.10

RANG V / ZONA B / C
restul satelor din comuna
coeficientul de corectie 1.00

A

B

C

D

28
21
21
46
53
28

21
19
19
35
46
21

19
15
15
28
35
19

15
13
13
19
28
15

35
26
26
57
66
35

26
24
24
44
57
26

24
19
19
35
44
24

19
16
16
24
35
19

15
0
0

13
0
0

8
0
0

0
0
0

19
0
0

16
0
0

10
0
0

0
0
0

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut
- lei/ha NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
Categoria de folosință
PENTRU ANUL 2021
ZONA B PTR TOATA COMUNA
NIVELURILE STABILITE PRIN
RANG IV –Moara Domneasca
CODUL FISCAL
RANG V – restul satelor din
PENTRU ANUL 2021
comuna Rafov

Art. 465 alin. (7)

2021 se majoreaza 20% + indexare cota
de inflatie 3.8% la valoarea maxima

1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

Teren cu construcții
Teren arabil
Pășune
Fâneață
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri și căi ferate
Teren neproductiv

Art. 467 alin. (2) 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 până la 10%, stabilită
prin hotărâre a consiliului local ptr
persoane fizice.

22 – 31
42 – 50
20 – 28
20 - 28
48 - 55
0
48 - 56
0
8 - 16
0
1-6
26 - 34
0
0

39
62
35
35
35
0
70
0
20
0
7
42
0

0

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

0% - 10%

10%

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin. (2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin
înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2021

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021 se majoreaza 20% +

indexare cota de inflatie 3.8%

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de
8
până la 1.600 cm3, inclusiv
Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600
9
cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv
18
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv
72
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv
144
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
290
Autobuze, autocare, microbuze
24
Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până
30
la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate
18

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta

10
11
22
90
179
361
30
37
22

II. Vehicule înregistrate
NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

se majoreaza 20% + indexare cota de inflatie
3.8% la valoarea maxima

- lei/200 cm3 -*
- lei/200 cm3 -*
2-4
5
4-6
7
50-150 lei/an
187 lei/an
* grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

1. Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată
Art .472 alin.(2) bonificaţie 10% PF

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

0%-10%

10%

Art. 470 alin. (5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu
suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2021

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă
admisă
I

se majoreaza 20% + indexare cota de inflatie 3.8%
Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem
de suspensie pneumatică sau
echivalentele recunoscute

Impozitul (în lei/an)

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem
de suspensie pneumatică sau
echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

0
142
395
555
555

142
395
555
1257
1257

0
177
492
691
691

177
495
691
1566
1566

145
248
509
661
1019
1019
1019

248
509
661
1019
1583
1583
1583

181
309
634
823
1269
1269
1269

309
634
823
1269
1972
1972
1972

661
670
1046
1661
1661
1661

670
1046
1661
2464
2464
2464

823
835
1303
2069
2069
2069

835
1303
2069
3069
3069
3069

două axe
1
2
3
4
5

II

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puțin 18 tone

3 axe
1
2
3
4
5
6
7

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puțin 26 tone

III 4 axe
1
2
3
4
5
6

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
Masa de cel puțin 32 tone

Art. 470 alin. (6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă
admisă

I

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021 se majoreaza 20% + indexare cota

Impozitul (în lei/an)

Impozitul (în lei/an)

de inflatie 3.8%
Ax(e) motor(oare) cu sistem
de suspensie pneumatică sau
un echivalentele recunoscute

alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem
de suspensie pneumatică sau
un echivalentele recunoscute,
majorate

alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare,
majorate

0

0

0

0

2 + 1 axe
1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

2
3
4
5
6
7
8
9

II

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puțin 28 tone

0
0
64
147
344
445
803
803

0
64
147
344
445
803
1408
1408

0
0
80
183
428
554
1000
1000

0
80
183
428
554
1000
1754
1754

138
321
528
775
936
1537
2133
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239
3239

172
400
658
965
1166
1914
2657
2657
2657

400
658
965
1166
1914
2657
4034
4034
4034

1698
2363
2363

2363
3211
3211

2115
2943
2943

2943
4000
4000

1500
2083
2881
2881

2083
2881
4262
4262

1868
2595
3589
3589

2595
3589
5309
5309

853
1032
1542
1542

1032
1542
2454
2454

1062
1285
1921
1921

1285
1921
3057
3057

2 + 2 axe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puțin 38 tone

III 2 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puțin 40 tone

I
V

3 + 2 axe
1
2
3
4

V

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puțin 44 tone

3 + 3 axe
1
2
3
4

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puțin 44 tone

Art. 470 alin. (7)

Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE STABILITE
PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2021

Impozit - lei -

NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021 se majoreaza 20% +

indexare cota de inflatie 3.8%

Impozit - lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

11
42
65
80

21
56
210
0 - 1.119
210
X
559
909
1.398
2.237
182
X
182
280
490

26
70
262
1.394
262
X
696
1.132
1741
2.786
227
X
227
349
610

Mijloace de transport pe apă

Art. 470 alin. (8)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport și agrement
5. Scutere de apă
6. Remorchere și împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv
d) peste 4000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

Art. 472 alin. (2)
BONIFICATIE
10% PF

9
34
52
64

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

0% - 10%

10%

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A
ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII
Art. 474 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban
Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism
a) până la 150 m² inclusiv
b) între 151 și 250 m² inclusiv
c) între 251 și 500 m² inclusiv
d) între 501 și 750 m² inclusiv
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv

NIVELURILE STABILITE PRIN
CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

se majoreaza 20% + indexare cota de inflatie
3.8% la valoarea maxima

- lei -

- lei -

5-6
6-7
7-9
9 - 12
12 - 14

7
9
11
15
17

14 + 0,01 lei/m2, pentru
fiecare m2 care depășește
1.000 m2

f) peste 1.000 m²

Art. 474 alin. (4)

0 - 15

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism

0 – 15
ptr 2020 - 8.40 lei/ m2

Art. 474 alin. (10)

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

(pentru eliberare autorizatie
de excavari,balastiera,taxa
datorata pentru fiecare mp
este de 0,32 lei)

17 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care
depășește 1.000 m2
19
10,46 lei, pentru fiecare m2 afectat(pentru
eliberare autorizatie de
excavari,balastiera,taxa datorata pentru
fiecare mp este de 0,40 lei)

Art. 474 alin. (14)
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere,
corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire,
este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote
ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
Art. 474 alin. (15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente

Art. 475 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

Art. 475 alin. (2)
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol

ART.475 alin.(3) lit.a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
pentru persoanele a căror activitate se încadrează în
grupele 561- Restaurante, 563- Baruri şi alte activităţi
de servire a băuturilor şi 932- Alte activităţi
recreative şi distractive potrivit CAEN*
AVIZ ANUAL ACORD DE FUNCTIONARE

0 - 8 lei

10 lei, pentru fiecare m² de suprafaţă
ocupată de construcţie

0 - 13 lei

16 lei, pentru fiecare racord

0 - 20 lei

25 lei

0 – 80
ptr an 2020
30 lei/ atestat
50 lei / carnet

- 37 lei/ atestat
- 62 lei/carnet

0 - 4.000
ptr an 2020 - 100 lei

125 lei

HCL 2018/26.04.2018
ptr 2020 -250 lei/ an

311 lei/an

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
Art. 477 alin. (5)
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate se calculeaza prin aplicarea
cotei cuprinsă între 1% şi 3%

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2021

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

1% - 3%

3%

Art. 478 alin. (2)
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021 / majoreaza 20% + indexare

cota inflatie 3.8% la valoarea maxima

- lei/m2 sau fracțiune de m2 -

- lei/m2 sau fracțiune de m2 -

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

0 - 32

40

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru
reclamă și publicitate

0 - 23

29

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 481 alin. (2)
Impozitul pe spectacole
a) până la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau
internaţională;
b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate
la lit. a)

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2021

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

0% - 2%

2%

0% - 5%

5%

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL ANUL 2021 / se majoreaza 20% +

Art. 484
Taxe speciale

indexare cota inflatie 3.8%

Sunt prevăzute în anexa A
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE

Anexa B

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL ANUL 2021 /se semajoreaza 20%

+ indexare cota inflatie 3.8% la valoarea

maxima

Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale,
monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea.
Art. 486 alin. (2)  Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc
infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului
înconjurător.
Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale
500 – 750*
administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca
ptr an 2020 - 500 lei
majorarea să poată depăși 50% din această valoare*.
Pentru transcrierea certificatelor de stare civilă emise de către autorităţile
ptr an 2020-150 lei
străine,
Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
0-32
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.

ptr an 2020- 30 lei

Sunt prevăzute în anexa B
Sunt prevăzute în anexa B
623
187
37

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021*

Art. 489 alin. (4) terenul agricol nelucrat
timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate
majora impozitul pe teren cu până la 500%,
începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite
prin hotărâre a consiliului local
Art. 489 alin. (5) Consiliul local poate
majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe
teren cu până la 500% pentru clădirile şi
terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

0% - 500%

500%

0% - 500%

500%

CAPITOLUL XI – SANCȚIUNI
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 493
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)
 lit. a) se sancționează cu amendă
 lit. b) se sancționează cu amendă
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și
gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenție și se sancționează cu amendă.

LIMITELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL ANUL 2021 /se majoreaza 20%

+ indexare cota inflatie 3.8% la valoarea

- lei -

minima
- lei -

70 – 279 /ptr an 2020 - 70 lei
279 – 696 / ptr an 2020 - 279 lei

70
279

325 – 1.578 / ptr an 2020 - 325 lei

325

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.   
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă
 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și
gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenție și se sancționează cu amendă

280 – 1.116/ ptr an 2020 - 280 lei
1.116 – 2.784
ptr an 2020 – 1.116 lei
1.300 – 6.312
ptr an 2020 – 1.300 lei

280
1.116
1.300

CAPITOLUL VII – TAXE SPECIALE

Anexa A

Art. 484
Taxe speciale
Nr.
crt.

Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin
care s-au instituit aceste taxe speciale

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE
ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA

NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020
- lei -

NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021
- lei – se majoreaza 20% +

indexare cota inflatie
3.8%

TAXA SALUBRIZARE (HCL 36/26.06.2014) –SE APLICA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE CARE NU AU
CONTRACT INCHEIAT CU NICI UN OPERATOR DE SALUBRIZARE :
-PERSOANE FIZICE-ptr 2020-15 lei/luna/gospod
ptr 2021- 19 lei/luna/gospod
-PERSOANE JURIDICE-ptr 2020-100 lei/luna/sediu
ptr 2021-125 lei/luna/sediu

Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b)
și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea
1.
Sunt scutite: persoanele in varsta de peste 75 ani sot si/sau sotie care locuiesc singuri in gospodarie si persoanele care detin
… nr. 101/2006, republicată
mai multe gospodarii in comuna Rafov ,dar nu locuiesc acolo si nu produc gunoi menajer .
Taxe speciale pentru servicii de salubrizare Taxa speciala de salubrizare se plateste trimestrial pana in ultima zi a trimestrului.
Refuzul de a plati taxa de salubrizare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de pana la 200 lei.ptr 2020

PTR 2021- 249 lei
LEI

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE

Anexa B

Art. 486. - (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru
vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și
arheologice și altele asemenea.

15 lei

19 lei

Taxa anuala pentru vehicule lente ( tractoare )

180 lei
30 lei
40 lei

224 lei
37 lei
50 lei

0,5% din valoarea autorizata a lucrarii

0,5% din valoarea autorizata a lucrarii

1% din valoarea autorizata lucrarilor de
constructie, inclusiv instalatiile aferente
0,1 % din valoarea impozabila a
acestora **

1% din valoarea autorizata lucrarilor de
constructie, inclusiv instalatiile aferente
0,1 % din valoarea impozabila a
acestora **

30% din valoarea taxei intiale

30% din valoarea taxei intiale

0,03 % din valoarea constructiei

0,03 % din valoarea constructiei

10 lei/zi
15 lei/zi
20 lei/zi

12 lei/zi
19 lei/zi
25 lei/zi

Contravaloare placute numere scuter
Contravaloare placute numere tractor/caruta
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care
urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru o alta constructie decat
cele prevazute in alt alineat al prezentei anexe
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare partiala sau totala a unei
constructii.
Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiilor
de construire.
Taxa protectie civila
Taxa comert ambulant
- vanzator ambulant fara mijloc de transport
- vanzator ambulant cu autoturismul
- vanzator ambulant cu autovehiculul

Taxa pentru utilizarea domeniului public
Copie PUG conform cu originalul

3 lei/mp/zi
30 lei/plan

4 lei/mp/zi
37 lei/plan

Copie autorizatie de constructie conform cu originalul
Copie certificat urbanism conform cu originalul
Taxa servicii de xerocopiat,multiplicat
Copii documentatie conform Legii 17/2014 privind vanzarea –cumpararea
terenurilor agricole din extravilan
Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei
Taxa pentru emiterea certificatelor fiscale
Taxa urgenta emiterea certificatelor fiscale
Taxa anexa 24( succesiune)
Taxa pentru vizare contract vanzare-cumparare mijloace de transport inscriere/
radiere
Taxa deschidere rol
Taxa pentru emiterea adeverintelor agricole
Taxa arhiva (istoric rol fiscal,istoric de rol agricol, norme CAP)
Taxa inregistrare: contracte arenda,comodat si vanzare teren
Taxa inchiriere microbuz

Taxa eliberare carte de identitate

10 lei
10 lei
0,5 lei/pagina format A4 s
1 leu/pagina format A3
30 lei/dosar

12 lei
12 lei
0,5 lei/pagina format A4 s
1 leu/pagina format A3
37 lei/dosar

10 lei
20 lei
30 lei
20 lei
25 lei

12 lei
25 lei
37 lei
25 lei
31 lei

15 lei
10 lei
30 lei
20 lei
200 lei/zi
7 lei

19 lei
12 lei
37 lei
25 lei
249 lei/zi
9 lei

Taxa elibarare carte de identitate provizorie de identitate

1 lei

1 leu

Taxa furnizare date din Registrul National de Evidenta a Persoanelor

1 leu

1 leu

Taxa foto pentru carte provizorie de identitate (CIP)
Taxa foto alte cazuri
Eliberarea duplicatelor de pe certificatele de divort/casatorie/deces /certificat nastere/
extrase multilingve.

15 lei
15 lei
30 lei

19 lei
19 lei
37 lei

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a
sexului
inchiriere camin pentru nunta Camin cultural BUDA

50 lei

62 lei

500 lei pentru locuitorii Comunei
Rafov+200 lei garantie
300 lei pentru locuitorii Comunei
Rafov+200 lei garantie
100 lei pentru locuitorii Comunei
Rafov+200 lei garantie
100-500 lei pentru locuitorii Comunei
Rafov+200 lei garantie
300 lei pentru locuitorii Comunei
Rafov+200 lei garantie

623 lei pentru locuitorii Comunei
Rafov+249 lei garantie
374 lei pentru locuitorii Comunei
Rafov+249 lei garantie
125 lei pentru locuitorii Comunei
Rafov+249 lei garantie
125-623 lei pentru locuitorii Comunei
Rafov+249 lei garantie
374 lei pentru locuitorii Comunei
Rafov+249 lei garantie

inchiriere camin pentru cununie si botez Camin cultural BUDA
inchiriere camin pentru parastas Camin cultural BUDA
inchiriere camin pentru petrecere,majorat Camin cultural BUDA
inchiriere camin pentru nunta Camin cultural MALAIESTI

inchiriere camin pentru cununie si botez Camin cultural MALAIESTI
inchiriere camin pentru parastas Camin cultural MALAIESTI
inchiriere camin pentru petrecere,majorat Camin cultural MALAIESTI

300 lei pentru locuitorii Comunei
Rafov+200 lei garantie
100 lei pentru locuitorii Comunei
Rafov+200 lei garantie
100-500 lei pentru locuitorii Comunei
Rafov+200 lei garantie

374 lei pentru locuitorii Comunei
Rafov+249 lei garantie
125 lei pentru locuitorii Comunei
Rafov+249 lei garantie
125-623 lei pentru locuitorii Comunei
Rafov+249 lei garantie

100 lei/ ora

125 lei/ ora

inchiriere Camin cultural BUDA- MALAIESTI pentru partide politice.
La aceste taxe se adauga costul /ora aferent functionarii generatoarelor (daca
este cazul)

NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL
Nr.
crt.
1.

Anexa C

Temeiurile juridice
Art. 456 alin. (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:
a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;
b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din
taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;

g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului …Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor
de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni
militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu înce pere de la 6
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai
minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o
autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie.

2.
3.

Art. 464 alin. (1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:
a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement;
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz , instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice;
e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acredit ate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din

taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe
baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;
i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploat area resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru
exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora;
k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;
l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi
terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului;
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsăt orite ale veteranilor de război;
s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai
minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;
x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;
y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o
autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

4.

Art. 469 alin.(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu
handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului;
e) 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;
f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
g) 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;
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială
pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
n) autovehiculele acţionate electric;
o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

5.

Art 476 alin.(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:
a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-anexă;
d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, judeţean sau local;
f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;
g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;
h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, con stituită 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;
j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire,
activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.

NOTĂ: 1. Se cuprind numai reducerile și scutirile acordate prin prezenta hotărâre care are caracter normativ.
2. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Anexele A, B și C fac parte integrantă din prezenta anexă.

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de
Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice
1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități
publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să
certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri
x
x
prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o
altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare
Potrivit prevederilor art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: „Certificatele, adeverințele sau alte documente pentru care legea prevede
plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.”
2. Eliberarea certificatului de producător

Abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind
impozitele și taxele locale

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

x
2
2

x
2
2

x

x

2
5

2
6

Taxele se stabilesc astfel:
-1- cu privire la încheierea căsătoriilor:
Nr.
crt.
1

Denumire taxe

Intervalul orar în care se oficiază căsătoria

Taxă oficiere căsătorie
la sediul Primăriei Comunei Rafov

În timpul săptămânii
Luni-vineri
Sâmbătă- Duminică

Taxa aplicabilă
în anul 2020

Taxa aprobată a fi
aplicată în anul 2021

Nu se aplică taxe

Nu se aplică taxe

200 lei

249 lei

*IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PENTRU 2021 SE MAJOREAZA CU 20% SI SE INDEXEAZA CU RATA DE INFLATIE 3.8%
*IMPOZITUL PE CLADIRI PENTRU 2021 ESTE STABILIT LA FARA INSTALATII DE APA, CANALIZARE SI INCALZIRE
Impozitele datorate pentru clădiri, terenuri, autoturisme (deținute atât pe persoană fizică cât și pe persoană juridică) se achită în două tranșe egale, după
cum urmează:
-prima tranşă până la data de 31 martie 2021,
-a doua tranşă până la data de 30 septembrie 2021.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport de către persoane fizice, până la 31 martie 2021, se poate acorda o
bonificaţie de până la 10 %, stabilită de Consiliul Local – propunem 10%, va fii acordata numai pentru persoanele fizice.
CONSILIER:
ZAMFIR NICOLETA

