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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Priveste : Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018 

 
 

Prin expunerea de motive nr.32987/12.12.2017, Primarul municipiului Alexandria 
propune elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la privind stabilirea  impozitelor si 
taxelor pentru anul fiscal 2018, precum si a unor taxe speciale (taxe speciale pentru 
eliberarea unor documente). 

 
 1.Necesitatea: 

Proiectul de hotarare propus are ca scop stabilirea  impozitelor si taxelor pentru anul 
fiscal 2018, precum si a unor taxe speciale (taxe speciale pentru eliberarea unor 
documente) . 

La stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit 
la bugetului local pentru anul 2018, s-au avut in vedere urmatoarele prevederi legale: 

� Constitutia Romaniei, care la art. 56, alin. (1) prevede: ,,Cetatenii au obligatia sa 
contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.”; 

� prevederile art. 9 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997, la pct. (3) stipuleaza: 
,,Cel putin o parte din resursele financiare ale autoritatilor administratiei publice locale 
trebuie sa provina din taxele si impozitele locale, al caror nivel acestea au competenta sa il 
stabileasca in limitele legale.”; 

 
2.Oportunitatea 

Se impune elaborarea unui proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale pentru anul 2018 pentru asigurarea veniturilor proprii ale bugetului local 
al municipiului Alexandria in scopul finantarii cheltuielilor publice locale. 

Impozitele si taxele locale sunt reglementate de Titlul IX din Legea nr.227/2015  
privind Codul fiscal si constituie venituri proprii ale bugetelor unitatilor administrativ- 
teritoriale, avand ca surse:  

� impozitul/taxa pe cladiri,  
� impozitul/taxa pe teren,  
� impozitul pe mijloace de transport,  

 
 



 
� taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor,  
� taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, 
� impozitul pe spectacole,  
� taxe speciale,   
� taxe judiciare de timbru, 
� alte taxe locale. 

 
3.Consideratii de ordin economic: 
 

  Prin Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal  s-au stabilit nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile  
aplicabile incepand cu anul 2018. 

Consiliul local are competenta sa stabileasca cota impozitelor si taxelor locale, cand 
acestea se determina pe baza de cota procentuala, prin lege fiind stabilite limitele minime 
si maxime, stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale prevazute in suma fixa, 
stabilirea nivelului bonificatiei de pana la 10 % conform prevederilor art. 462, alin. (2),  
art. 467, alin. (2) si art.472, alin. (2). 

Impozitele si taxele locale se stabilesc prin hotarare de consiliu local, cu respectarea 
prevederilor art.489 alin.(1)-(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal : 
“(1)Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii 

executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul 

titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de 

necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c). 

    (2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de 

nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu. 

    (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a 

administraţiei publice locale. «  

Propunerea facuta de autoritatea executiva prin proiectul de hotarare de consiliu 
local de stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018 nu a prevazut 
majorarea prin cote aditionale a impozitele si taxele locale. 
 Prin Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, se aduc modificari  in modul de 
stabilire a impozitelor si taxelor locale, in special in ceea ce priveste impozitul pe cladiri 
pentru persoane fizice si juridice. 
 

Impozitul şi taxa pe clădiri 
(1) Orice persoană care are în proprietate o clădire cu destinaţie rezidenţială, 

nerezidenţială sau mixtă, situată în municipiul Alexandria datorează anual impozit pentru 
acea clădire, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.  

Clădirea rezidenţială este  construcţia alcătuită din una sau mai multe camere 
folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface 
cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;  

 



 
Clădirea nerezidenţială reprezintă orice clădire care nu este rezidenţială;  
Clădirea cu destinaţie mixtă reprezintă clădirea folosită atât în scop rezidenţial, cât 

şi nerezidenţial. 
(2) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 

administrativ- teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, 
după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, 
care se datoreaza de concesionari, locatari, titularii  dreptului de administrare sau de 
folosinta, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. In cazul transmiterii 
ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, 
taxa se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public. 

 (3) Taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu perioada pentru care este constituit 
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.  

(4) Pe perioada în care pentru o clădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu se datorează 
impozitul pe clădiri.  

(5) 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.  

(6) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul 
acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială 
de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează 
impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.  

(7) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul 
unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra 
clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.  

(8) Pentru plata integrala cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru 
intreg anul 2018 de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, pana la data de 31 
martie se acorda o bonificatie de 10%. 

(9) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se 
referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către 
concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă. 
          (10) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana 
juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de 
administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. 
 
 
 



 
 

- Impozitul pe cladiri datorat de persoane fizice 
1. Clădirile rezidenţiale 
Potrivit art. 457 alin.1 din Codul fiscal, pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-

anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote de impozitare de 0,08% - asupra valorii impozabile a clădirii, 
determinata potrivit prevederilor legale (valorile impozabile sunt prevazute in tabelul de la 
capitolul II din Anexa nr. 1).  

In anul 2018 se menţine  cota de 0,08 % (ce se aplica asupra valorii impozabile a 
clădirii) la acelasi nivel cu cel din anul 2017. 

 
2. Cladirile nerezidentiale 
Potrivit art.458 alin.1 din Codul fiscal, pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 

proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 
de 0,2% . 
 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2%, 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 pana la primul termen  de 
plata din anul de referinta;  

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;  

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.  

În cazul în care valoarea unei clădiri nerezidentiale detinuta de o persoana fizica 
nu poate fi calculată conform acestor prevederi, impozitul se calculează prin aplicarea 
cotei de 2% asupra valorii impozabile, determinate ca si cand cladirea ar fi fost 
rezidentiala;  

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.  

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se 
desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează similar impozitului pentru 
cladirile rezidentiale.  

 
3.Cladirile cu destinatie mixta 
În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în 
scop rezidenţial, cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. 
 Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu 
pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:  



a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se 
desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează similar impozitului pentru 
cladirile rezidentiale;  

b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se 
desfăşoară activitate economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina 
persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează similar 
impozitului pentru cladirile nerezidentiale.  

 
- Impozitul /taxa pe clădiri datorate de persoane juridice 

 
Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice a reprezentat şi reprezintă una din 

cele mai importante surse a veniturilor la bugetul local.  
a) Potrivit art. 460. alin.(1) din Codul fiscal, pentru clădirile rezidenţiale aflate în 

proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.  

b) Potrivit art. 460. alin.(2) din Codul fiscal,pentru clădirile nerezidenţiale aflate 
în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează 
prin aplicarea unei cote de 0.5%, asupra valorii impozabile a clădirii .  

c) Potrivit art. 460. alin.(3) din Codul fiscal, pentru clădirile nerezidenţiale 
utilizate pentru activitati din domeniul agricol aflate în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 
0,4%,  asupra valorii impozabile a clădirii.  

Potrivit Codului fiscal, pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea 
impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la  
31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:  

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;  
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;  
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în 

cursul anului fiscal anterior;  
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 

proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;  
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, 

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

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în 
contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului 
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.  

d) Potrivit art. 460. alin.(8) din Codul fiscal, 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%.  



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

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de 
evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de 
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local pana la 
primul termen de plata din anul de referinta. Aceste prevederi nu se aplică în cazul 
clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de 
declanşare a procedurii falimentului.  

În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a 
actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de 
taxă faţă de cea stabilită conform lit. a) sau b), după caz, va fi datorată de proprietarul 
clădirii.  

 În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract 
de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de 
o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia 
depunerii unei declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
intrării în vigoare a contractului. 

În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte 
de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o 
lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, 
administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o 
situaţie centralizatoare a acestor contracte. 

În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana 
care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în 
a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare 
celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.  

 
 Impozitul / taxa pe teren 

 

(1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în municipiul Alexandria 
datorează pentru acesta un impozit anual, 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, după 
caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren, care se 
datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, 
după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. În cazul transmiterii ulterioare altor 
entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra terenului, 
taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public. 

(3) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, 
administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se 
stabileşte proporţional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, 



închiriere, administrare ori folosinţă. Pentru fracţiunile mai mici de o lună, taxa se 
calculează proporţional cu numărul de zile din luna respectivă. 

(4) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, 
administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe teren se 
datorează proporţional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract. 

(5) Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează 
impozitul pe teren.  

(6) În cazul în care pentru o suprafaţă de teren proprietate publică sau privată a 
statului ori a unităţii administrativ-teritoriale se datorează impozit pe teren, iar în cursul 
unui an apar situaţii care determină datorarea taxei pe teren, diferenţa de impozit pentru 
perioada pe care se datorează taxa se compensează sau se restituie contribuabilului în anul 
fiscal următor. 

(7) În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, 
fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În 
cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare 
proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.  

(8) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în 
proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.  

(9) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia 
să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 
competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează 
impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.  

(10) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul 
unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra 
terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.  

(11) Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în 
cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea 
impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 
1 ianuarie a anului următor.  

(12) În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are 
obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază 
teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării 
folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii începând cu data de  
1 ianuarie a anului următor.  

(13) În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în 
actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii  
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 de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele 
fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează 
conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se 
înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.  



(14)  În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui 
contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai 
mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are 
obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare intrării în vigoare a contractului. 

(15)  În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor 
contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai 
mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, 
administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o 
situaţie centralizatoare a acestor contracte. 

(16) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, 
persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal 
local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii 
următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.  

(17) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor 
terenuri la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.  

(18) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor 
care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.  

(19) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 
martie şi 30 septembrie inclusiv.  

(20)  Pentru plata integrala cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat 
pentru intreg anul 2018 de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, pana la 
data de 31 martie se acorda o bonificatie de 10%. 

(21)  În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care 
se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către 
concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă. 

 (22)  În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana 
juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de 
administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. 

Începand din anul 2016, se calculeaza impozit si pentru terenul aferent unei 
cladiri pentru suprafata de teren  care este acoperita de cladire. 

 
Impozitul pe mijloacele de transport 

 
Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de 

transport este înmatriculat sau înregistrat în România.  



Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii 
administrativ- teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după 
caz.  

 În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing 
financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de 
locatar.  

Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana 
care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau 
înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.  

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

 In cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, 
proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui 
raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, si 
datoreaza impozit pe mijloacele de transport incepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator inmatricularii sau inregistrarii acestuia in Romania. 
 În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să 
depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are 
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, 
şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.  

În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de 
transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul 
are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul 
fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 
30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de 
transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.  

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing 
financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:  
a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul 
anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;  
b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază 
de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data 
procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă 
intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente;  
c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii 
declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii 
procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă 
intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.  



 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat 
pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv 
inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10% . 

 
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicítate 

 
 

Taxa pentru afişajul în scop de reclamã şi publicitate se plãteşte anual, în douã rate 
egale, pânã la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

Potrivit art.478 alin.2 din Codul fiscal,  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;  

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate, suma este de  20 lei.  

 
Impozitul pe spectacole 
 

Acest impozit se datoreaza de catre contribuabilii persoane fizice sau juridice care 
organizeaza manifestari artistice, competitii sportive, sau alte activitati distractive in 
Romania. 

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma 
încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 

Pentru anul 2018, se  menţine cota de impozit la nivelul anului 2017, astfel:  
a)  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)  5%  în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).  
 Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare 
celei în care a avut loc spectacolul.  

Orice persoană care datorează impozit pe spectacole are obligaţia de a depune o 
declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până 
la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.  

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii 
următoare celei în care a avut loc spectacolul. 

Pentru neplata la termen se datoreaza majorari de intarziere, conform legislatiei in 
vigoare. 
  Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o 
declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până 
la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. 



 Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al 
impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului. 
 

Taxe speciale 

Codul fiscal prevede la art. 484 din Legea nr.227/2015, ca pentru functionarea unor 
servicii publice locale create in interesul unor persoane fizice si juridice, consiliul local 
poate adopta taxe speciale . 

Conform art. 30, alin. (1) si (2) din Legea nr.273/2006 privind Finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul taxelor speciale se stabileste 
anual, veniturile fiind utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente de intretinere si 
functionare a serviciilor pentru care au fost instituite taxele. 

Taxele speciale pentru eliberarea unor documente pentru persoane fizice şi juridice 
se  menţin la nivelul anului 2017. 
 În conformitate cu prevederile art.462 alin.(2), art.467 alin.(2), art.472 alin.(2) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se menţine la nivelul anului 2017, bonificaţia 
acordata, pentru plata integrală cu anticipaţie a impozitelor locale, până la data de 31 
martie, după cum urmează: 

- 10% în cazul impozitului pe clădiri; 
- 10% în cazul impozitului pe teren; 
- 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport. 

  
4.Consideratii de ordin juridic: 

 
� Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 
� H.G. nr.1/2016 –pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

Codului Fiscal cu modificarile si completarile ulteriore ; 
� Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala  cu modificarile si 

completarile ulterioare  
� Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
� Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
� Hotararea Consiliului Local nr. 14/2008  si nr.171/2015 privind incadrarea 

terenurilor din municipiul Alexandria, judetul Teleorman, pe zone pentru plata 
impozitului pe teren; 

� Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

� Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu  
modificarile   si completarile ulterioare . 
 



În temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică şi a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, pentru asigurarea veniturilor proprii ale bugetului local al municipiului Alexandria 
in anul 2017 in scopul finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte si tinand cont de 
conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte si in conformitate cu prevederile Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere 
ca cele ce au fost mentionate sunt necesare, oportune si legale, se impune elaborarea unui 
proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017, 
care sa fie supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria. 
 Avand in vedere cele de mai sus, propunem Consiliului Local pentru anul 2018, 
urmatoarele: 

1) Aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si 
alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2018, sunt 
prezentate in Anexa nr. 1 la proiectul de hotarare. 

2) Acordarea bonificatiei de 10% (la fel ca in anul 2017) contribuabililor  
persoane fizice si juridice, pentru plata cu anticipatie pana la 31 martie 2018, a impozitului 
pe cladiri, impozitului pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport. 

3) Aprobarea taxelor speciale pentru eliberarea unor documente asa cum sunt 
prevazute in Anexa nr.2 la proiectul de hotarare. 

4) Aprobarea Regulamentului privind taxele speciale pentru eliberarea unor 
documente, asa cum sunt prevazute in  Anexa nr. 3 la proiectul de hotarare. 
          5)   Aprobarea taxelor speciale pentru prestarea de catre Directia de Evidenta a 
Persoanelor  Alexandria a unor servicii in interesul persoanelor fizice, conform Anexeinr. 
4, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

6)    Aprobarea  Regulamentului privind adoptarea taxelor speciale pentru prestarea 
de catre Directia de Evidenta a Persoanelor Alexandria a unor servicii in interesul 
persoanelor fizice  conform  Anexei nr. 5, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

(7) Aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice in municipiul  
Alexandria, conform Anexei nr. 6 la proiectul de hotarare. 

(8)Aprobarea Regulamentului de instituire si adoptarea taxei speciale de salubrizare 
pentru colectare, transport si depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice in 
municipiul Alexandria,conform Anexei nr.7, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
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