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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA TARCEA 

PRIMAR 

 

 

 

P R O I E C T     D E     H O T Ă R Â R E  

Nr.12 din 23.02.2022 

privind  aprobarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe 

asimilate acestora precum şi amenzilor aplicabile în Comuna Tarcea, în anul 2023 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCEA, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 

__/__.2022; 

 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.23/23.02.2022, al Primarului Comunei Tarcea, în calitate de 

inițiator privind necesitatea aprobării valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi 

altor taxe asimilate acestora precum şi amenzilor aplicabile în Comuna Tarcea, în anul 2023; 

-Raportul de specialitate nr.24/23.02.2022, întocmit de Compartimentul financiar-contabil, cu 

privire la  propunerile pentru aprobarea   impozitelor, taxelor locale, altor taxe asimilate 

acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2023;   

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tarcea; 

 

 Ţinând cont de prevederile : 

- Legii nr.227/2015 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul fiscal, art.1, art.2 

alin.1 lit.”h”, art.491 precum şi cele ale Titlului IX, privind impozitele şi taxele locale ; 

-Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

-art.5 alin.(1) lit”a”, alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.”b”, art.27 şi  art.30 din Legea  

nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

 

   Luând în considerare prevederile Legii nr.52/2003 privind  transparenţa decizională în 

administraţia publică republicată; 

 

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(a) lit.c), art.l39 alin.(3) 

lit.c) și celel ale art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvemului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 Cu __ voturi ”pentru”, __ voturi ”împotrivă” şi __ ”abțineri” din cei  __ consilieri 

prezenţi; 

   

     

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

Art.1.-Se aprobă încadrarea pe zone a terenurilor intravilane din Comuna Tarcea, în 

vederea stabilirii impozitului pe terenurile cu construcţii, precum şi pentru terenurile 

înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 

construcţii, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2-Terenurile amplasate în  extravilanul Comunei Tarcea se  încadrează în zona A. 

 

 Art.3-Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale și alte taxe asimilate 

acestora precum și amenzile aplicabile pentru anul 2023, astfel cum sunt redate în Anexele 

nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9  la prezenta hotărâre. 

 

 Art.4.-(1)-Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele 

de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 

30 septembrie inclusiv.  

(2)-Pentru neplata la termenele enunţate la alin.1, contribuabilii datorează majorări de 

întârziere  stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

 

            Art.5.-Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate  de 

către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se 

plăteşte integral până la primul termen de plată. 

 

           Art.6.-(1)-În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipaţie, până la 

data de 31.03.2023 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe 

mijloace de transport, se acordă o bonificaţie de 10%. 

(2)-În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipaţie  a 

impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, nu se 

acordă bonificaţie. 

 

Art.7.(1)-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: 

(2)-valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

(3)-valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

(4)-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. 

(5)-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 din Codul fiscal. 

(6)-Pentru persoanele juridice, impozitul pe clădiri nerezidențiale se stalibeşte prin 

aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii de inventar  a clădirii aflate în proprietatea 

contribuabilului. 

       (7)-Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 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. 

(8)-În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii 

în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

(9)-În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a 

actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă 

faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 

 

 

http://www.tarcea.ro/
mailto:primaria.tarcea@cjbihor.ro
mailto:primariatarcea@gmail.com
mailto:contact@tarcea.ro


  

Tarcea nr.238, cod poştal 417570, Tel: (0040)0259355807, Fax: (0040)0259430482, CUI 5199045 

http://www.tarcea.ro e-mail: primaria.tarcea@cjbihor.ro, primariatarcea@gmail.com, contact@tarcea.ro 

 

 

 

Art.8.-Se aprobă reducerea impozitului cu 50%, în cazul mijloacelor de transport 

hibride. 

 

 Art.9.-Se aprobă lista facilităţilor fiscale acordate contribuabililor din Comuna 

Tarcea, pentru impozitele şi taxele datorate de aceştia în anul 2023, astfel cum este redată în 

Anexa nr.10, care face parte integrantă din prezenta. 

 

 Art.10.-Se aprobă Regulamentele privind procedurile de acordare de facilităţi fiscale 

de scutire sau reducere la plata impozitelor şi taxelor locale, conform Anexelor nr.10/A și 

10/B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 

 Art.11.-Se aprobă Regulamentul de eliberare a Autorizaţiei de funcţionare-referitor la 

funcţionarea unitǎţilor de alimentaţie publicǎ (conform codurilor CAEN 5610 – restaurante şi 

5630 – baruri şi alte activitǎţi de servire a bǎuturilor)  conform Anexei nr.11 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.12.- . Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 0l ianuarie 2023. 

 

Art.13.- Prezenta hotătâre se comunică: 

-Insituţiei Prefectului-Judeţul Bihor, 

-Compartimentului financiar-contabil, 

-Primarului comunei, 

-Se aduce la cunoştinţă publică. 

 

 

 

Inițiator:     Avizat pentru legalitate: 

Primarul Comunei Tarcea,   Secretarul general al Comunei Tarcea, 

Anton-Arpad VAJNA   Elisabeta BĂICAN 
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                                                                                                                        ANEXA NR. 1 
               la Proiectul nr.22/23.02.2022 

 
 

            

                                                   
ÎNCADRAREA PE ZONE 

 
a terenurilor din intravilanul Comunei Tarcea 

terenuri cu  construcţii precum  şi terenuri de altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii 

 

 

 

 

RANGUL  IV     ZONA A:   localitatea Tarcea  

 

 

RANGUL   V     ZONA A:   localitatea Adoni   

                                  localitatea Galoşpetreu  
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ANEXA NR. 2 
                                         la Proiectul nr.22/23.02.2022 

IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

 
Art. 457: CALCULUL IMPOZITULUI PE CLĂDIRILE REZIDENŢIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE 

 

Art. 457 alin.(1). În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexe, 

se calculează prin aplicarea cotei stabilite asupra valorii impozabile a clădirii. 

 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2023 

0,1 % 0,1 % 

 

Art. 457 alin. (2). VALOAREA IMPOZABILĂ A CLĂDIRII       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - lei/m² -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Tipul clădirii 

 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 

cumulative) 

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 

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 

 

1129 

 

677 

 

1186 

 

711 

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  

 

339 

 

226 

 

356 

 

237 

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   

 

227 

 

197 

 

238 

 

207 

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   

 

142 

 

84 

 

149 

 

88 
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Art. 458: CALCULUL IMPOZITULUI PE CLĂDIRILE NEREZIDENŢIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE 

 

 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2023 

Art. 458 alin.(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 

proprietatea persoanelor fizice 

 

0, 2 % 

 

0,2 % 

Art. 458 alin. (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 

proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din 

domeniul agricol 

 

0,4 % 

 

0,4 % 

 

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. 

 

2 % 

 

2 % 

Art.459 alin. (3) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când 

proprietarul nu declară la organul fiscal suprafaţa folosită în 

scop nerezidenţial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe clădiri 

se calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii 

impozabile determinate conform art. 457 

 

 

0,3 % 

 

 

0,3 % 

 

Art. 460: CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE DEŢINUTE DE PERSOANELE JURIDICE 

Art. 460 alin. (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în 

proprietatea sau deţinute de persoanele juridice   

 

0,2 % 

 

0,2 % 

Art. 460 alin. (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 

proprietatea sau deţinute de persoanele juridice                                 

 

1,5 % 

 

1,5 % 

Art. 460 alin. (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 

proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate 

pentru activităţi din domeniul agricol                                   

 

 

0,4 % 

 

 

0,4 % 

Art. 460 alin. (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a 

actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă                                 

 

5 % 

 

5 % 
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ANEXA NR. 3 
                la Proiectul nr.22/23.02.2022  

               

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 

 

NIVELURILE  STABILITE CONSILIUL LOCAL 

 PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

 PENTRU ANUL 2023 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

IV  V IV V 

A 1004 1004 1055 1055 

Art. 465 alin. (4)  Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor:                                                                                - lei/ha -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   

Categoria  

de  folosință  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

A A 

1 Teren arabil 31 33 

2 Pășune 24 25 

3 Fâneață 24 25 

4 Vie 51 54 

5 Livadă 58 61 

6 Pădure sau alt teren cu 

vegetație forestieră 

 

31 

 

33 

7 Teren cu ape 17 18 

8 Drumuri și căi ferate 0 0 

9 Neproductiv 0 0 

Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel: 
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Rangul localității 

 

 

Coeficientul de corecție 

IV  localitatea Tarcea 1,10 

                         V  localitațile Adoni și Galospetreu 1,00 

 

Art. 465 alin. (6) Ca excepţie de la prevederile alin. (2)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 

categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

a)au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 

b)au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. (a).                                                                                                                                                                                 

Art. 465 alin. (7) 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 la art. 457 alin. (6):                                                                                                                                                                                                                                        
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IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
 

Art. 465 alin. (7) 

 

         

Categoria de folosință  

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

1 Teren cu construcții 34 36 

2 Teren arabil 56 59 

3 Pășune 31 33 

4 Fâneață 31 33 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 63 66 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 64 67 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 18 19 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 38 40 

9 Drumuri și căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 
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ANEXA NR. 4 
              la Proiectul nr.22/23.02.2022 

            

 

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 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:     

   

Nr 

crt 
Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL  

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL  

PENTRU ANUL 2023 

lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

 

 

 

                                  I.  VEHICULE ÎNMATRICULATE  

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de 

până la 1.600 cm3, inclusiv 

9 9 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 10 11 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv 22 23 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv 81 85 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv 163 171 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 328 345 

7 Autobuze, autocare, microbuze 27 28 

8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 

12 tone, inclusiv 

33 35 

9 Tractoare înmatriculate 21 22 
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                                            II. VEHICULE ÎNREGISTRATE 
 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL  

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL  

PENTRU ANUL 2023 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 6 6 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 8 8 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 169 lei/an 178 lei/an 

   

 

 

Art. 470 alin. (3) Cotă reducere mijloace de transport hibride 

 

NIVELURILE STABILITE  

DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE  

DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

 - 50% 
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REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE 

 

 
 

 

Art. 470  alin. (7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală 

cu suma corespunzătoare din tabelul următor:             

                                             

 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE STABILITE  

DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE  

DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

Impozit - lei - Impozit - lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    10 11 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 38 40 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  60 63 

d. Peste 5 tone 73 77 
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     ANEXA NR. 5 
                        la Proiectul nr.22/23.02.2022 
      
      

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    

NIVELURILE STABILITE  

DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE 

 DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2023 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 

a) până la 150 m² inclusiv 4 4 

b) între 151 și 250 m² inclusiv 5 5 

c) între 251 și 500 m² inclusiv 6 6 

d) între 501 și 750 m² inclusiv 8 8 

e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 9 9 

f) peste 1.000 m² 7+ 0,01 lei/mp pentru fiecare mp 

care depășește 1000 mp 

7+ 0,01 lei/mp pentru fiecare mp 

care depășește 1000 mp 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1). 

Art. 474 alin. (4) 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

 

18 

 

19 

Art. 474 alin. (10)   

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 

 

8 

 

8 

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 

8 8 

Art. 474 alin. (15) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente 16 17 

Art. 475 alin. (1)  

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 
23 24 
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Art. 475 alin. (2)   

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de 

comercializare a produselor din sectorul agricol 

79 din care: 

  23 - atestat producator 

  46 - carnet de comercializarea   

   produselor din sectorul agricol 

  11 – taxa viză 

 

 

  83 din care: 

  24 - atestat producator 

  48 - carnet de comercializarea   

   produselor din sectorul agricol 

  12 – taxa viză 

 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație 

publică  

656 lei/an  689 lei/an 
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ANEXA NR. 6 

               la Proiectul nr.22/23.02.20222 
  
 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

 
 

 

 

Art. 477 alin. (5)  

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

3% 3% 

 

PLATA TAXEI 

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 

 

 

Art. 478 alin. (2)  

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

- 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 
32 34 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de 

afișaj pentru reclamă și publicitate 26 27 
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ANEXA NR. 7 
               la Proiectul nr.22/23.02.2022 

 

 

 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
 

 

 

 

 

Art. 481 alin. (2)  

Impozitul pe spectacole 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

a) în cazul unui spectacol de teatru, 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 competiție sportivă internă 

sau internațională 

 

2% 

 

2% 

 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 

 

5% 

 

5% 
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 ANEXA NR. 8 

  la Proiectul nr.22/23.02.2022 
 

TAXE SPECIALE ȘI ALTE TAXE LOCALE 

 

Art. 484. Taxe speciale și Art. 486. Alte taxe locale 

 

 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

 

Taxa anuală  pentru vehiculele lente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deținătorii de vehicule lente 

(de la poz.1 până la poz.35) 

sunt obligați  la plata taxei pentru 

vehicule lente care se stabilește în sumă 

fixă pentru fiecare vehicul în sumă de: 

66 lei/an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deținătorii de vehicule lente 

(de la poz.1 până la poz.35) 

sunt obligați  la plata taxei pentru 

vehicule lente care se stabilește în sumă 

fixă pentru fiecare vehicul în sumă de: 

69 lei/an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Autocositoare 

 2. Autoexcavator (excavator pe autoşasiu) 

 3. Autogreder 

 4. Autoscreper 

 5. Autostivuitor 

 6. Buldozer pe pneuri 

 7. Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje 

 8. Compactor autopropulsat 

 9. Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă etc. 

 10. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri 

 11. Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri 

 12. Excavator pe pneuri 
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 13. Freză autopropulsata pentru canale Deținătorii de vehicule lente  

(de la poz.1 până la poz.35) 

sunt obligați  la plata taxei pentru 

vehicule lente care se stabilește în sumă 

fixă pentru fiecare vehicul în sumă de: 

 

66 lei/an 

 

Deținătorii de vehicule lente 

(de la poz.1 până la poz.35) 

sunt obligați  la plata taxei pentru 

vehicule lente care se stabilește în sumă 

fixă pentru fiecare vehicul în sumă de: 

 

69 lei/an 

 

 14. Freză autopropulsata pentru pământ stabilizat 

 15. Freză rutiera 

 16. Încărcător cu o cupa pe pneuri 

 17. Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare 

 18. Macara cu greifer 

 19. Macara mobilă pe pneuri 

 20. Macara turn autopropulsată 

 21. Masină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente 

 22. Masină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor 

 23. Masină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri 

 24. Masină autopropulsată pentru finisarea drumurilor 

 25. Masină autopropulsată pentru forat 

 26. Masină autopropulsata pentru turnat asfalt 

 27. Plug de zapadă autopropulsat 

 28. Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn 

 29. Tractor pe pneuri 

 30. Troliu autopropulsat 
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 31. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 

 32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 

 33. Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 

 34. Vehicul pentru marcarea drumurilor 

 35. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 

 

Taxă înregistrare contracte de arendare, acte adiţionale, rezilieri contracte de arendare 4 lei/ha sau fracţiune de ha 

 cuprins în contract 

4 lei/ha sau fracţiune de ha 

 cuprins în contract 

Comerţ ambulant ocazional pe raza comunei (vânzări stradale)     15 lei/zi     16 lei/zi 

Taxă de avizare a orarului de funcționare pentru unitățile de alimentație publică 15 lei 16 lei 

Taxă pentru constatări la faţa locului (procese-verbale, note de constatare) 27 lei 28 lei 

Taxa pentru oficiere căsătorii în zile nelucrătoare sau de sărbători legale 131 lei 138 lei 

Taxa pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă 564 lei 592 lei 

Chirii pentru clădiri 

           a).închirieri pentru comerț 

                        - rang IV Tarcea 

                        - rang V Adoni, Galoşpetreu 

           b).închirieri pentru locuit 

                        - rang IV Tarcea 

                        - rang V Adoni, Galoşpetreu 

 

           c).închirieri pentru comerț cu medicamente(farmacie) 

 

 

    4,35 lei/mp/lună 

    3,95 lei/mp/lună 

 

    2,92 lei/mp/lună 

    2,60 lei/mp/lună 

 

    6,21 lei/mp/lună 

 

 

 

    4,57 lei/mp/lună 

   4,15 lei/mp/lună 

 

    3,07 lei/mp/lună 

    2,73 lei/mp/lună 

 

    6,52 lei/mp/lună 

 

Închirieri pajiști 200 lei/ha/an 210 lei/ha/an 

Concesiuni spații pentru Cabinete medicale 

                        - rang IV Tarcea 

                        - rang V Adoni, Galoşpetreu 

 

4,35 lei/mp/lună 

3,95 lei/mp/lună 

 

4,57 lei/mp/lună 

4,15 lei/mp/lună 

Concesiuni terenuri      9,23 lei/mp/an     9,70 lei/mp/an  
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Taxa pentru închiriere cămine culturale pentru nunţi (tx.fixă) 

                              - Tarcea 

                              - Adoni 

                              - Galoşpetreu 

Garanţia pentru închiriere (se restituie în întregime în cazul în care nu s-au constatat lipsuri sau 

distrugeri de bunuri) 

                              - Tarcea 

                              - Adoni 

                              - Galoşpetreu 

 

340 lei 

452 lei 

452 lei 

 

de 3 ori taxa de închiriere 

1.020 lei 

1.356 lei 

1.356 lei 

 

357 lei 

475 lei 

475 lei 

 

de 3 ori taxa de închiriere 

1.071 lei 

1.425 lei 

1.425 lei 

Taxa pentru închiriere cămine culturale pentru botezuri, zile onomastice, pomeni deces, 

spectacole, alte evenimente (tx.fixă) : 

                              - Tarcea 

                              - Adoni 

                              - Galoşpetreu 

Garanţia pentru închiriere cămine culturale pentru botezuri, zile onomastice, alte evenimente( 

se restituie în întregime în cazul în care nu s-au constatat lipsuri sau distrugeri de bunuri). 

                              - Tarcea 

                              - Adoni 

                              - Galoşpetreu 

 

 

 

170 lei 

226 lei 

226 lei 

 

de 3 ori taxa de închiriere 

510 lei 

678 lei 

678 lei 

 

 

179 lei 

237 lei 

237 lei 

 

de 3 ori taxa de închiriere 

537 lei 

711 lei 

711 lei 

Taxă închiriere: 

                   - laviţe 2 m 

                   - mese  2 m 

                   - laviţe 4 m 

Garanţia pentru închiriere (se restituie în întregime în cazul în care nu s-au constatat lipsuri sau 

distrugeri). 

                   - laviţe 2 m 

                   - mese  2 m 

                   - laviţe 4 m 

 

3 lei/buc. 

4 lei/buc. 

4 lei/buc. 

de 3 ori din taxa de închiriere 

 

9 lei/buc. 

12 lei/buc. 

12 lei/buc. 

 

 

3 lei/buc. 

4 lei/buc. 

4 lei/buc. 

de 3 ori din taxa de închiriere 

 

9 lei/buc. 

12 lei/buc. 

12 lei/buc. 
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Taxă închiriere capelă mortuară (tx.fixă) 

                                - Tarcea 

                                - Adoni 

                                - Galoşpetreu 

Garanţia pentru închiriere (se restituie în întregime în cazul în care nu s-au constatat lipsuri sau 

distrugeri de bunuri). 

 

 50 lei 

 50 lei 

 50 lei 

 

150 lei 

150 lei 

150 lei 

 

 53 lei 

 53 lei 

 53 lei 

 

159 lei 

159 lei 

159 lei 

Taxă închiriere buldoexcavator  100 lei/oră 105 lei/oră 

Taxă închiriere tractor 100 lei/oră 105 lei/oră 

În caz de pierdere sau distrugere a unor bunuri cu ocazia închirierii de 6 x valoarea de inventar a bunului 

distrus sau pierdut 

de 6 x valoarea de inventar a bunului 

distrus sau pierdut 

Taxă de pază  52 lei 

pentru fiecare casă de locuit indiferent 

dacă este sau nu locuită 

55 lei 

pentru fiecare casă de locuit indiferent 

dacă este sau nu locuită 

Eliberare copii document 1 leu /pagină A4 

2 lei / pagină A3 

1 leu /pagină A4 

2 lei / pagină A3 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 

planuri, deţinute de consiliul local 

 

 

19 lei 

 

20 lei 

 

Taxă specială de salubrizare în cazul producătorilor de deșeuri menajere și nemenajere care  nu 

au încheiate contracte cu operatorul de salubrizare  :   

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 

 

 

30 lei/lună/gospodărie 

100 lei/luna/firmă sau punct de lucru 

 

 

 

32 lei/lună/gospodărie 

105 lei/luna/firmă sau punct de lucru 

Taxa de utilizare a bazei sportive Tarcea 

 pentru competiţii în afara campionatelor, între echipele de tineri domiciliaţi în 

comuna Tarcea 

 pentru echipele participante la campionate organizate de comuna Tarcea 

 pentru competiţii în afara campionatelor, între echipele de tineri domiciliaţi în 

alte unităţi administrativ-teritoriale 

 

13 lei/oră/sau oră începută 

 

23 lei/oră/sau oră începută 

 

28 lei/oră/sau oră începută 

 

14 lei/oră/sau oră începută 

 

24 lei/oră/sau oră începută 

 

29 lei/oră/sau oră începută 

http://www.tarcea.ro/
mailto:primaria.tarcea@cjbihor.ro
mailto:primariatarcea@gmail.com
mailto:contact@tarcea.ro


  

Tarcea nr.238, cod poştal 417570, Tel: (0040)0259355807, Fax: (0040)0259430482, CUI 5199045 

http://www.tarcea.ro e-mail: primaria.tarcea@cjbihor.ro, primariatarcea@gmail.com, contact@tarcea.ro 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 9 
               la Proiectul nr.22/23.02.2022 

  

SANCȚIUNI 

 

I.  ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

Art. 493 (3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

 

- lei - - lei - 

 lit. a) se sancționează cu amendă 80 84 

 lit. b) se sancționează cu amendă 315 331 

(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. 
376 395 

 

II.  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 316 332 

 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1.260 1.324 

 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 
1.468 1.542 

                                     
 

http://www.tarcea.ro/
mailto:primaria.tarcea@cjbihor.ro
mailto:primariatarcea@gmail.com
mailto:contact@tarcea.ro


  

Tarcea nr.238, cod poştal 417570, Tel: (0040)0259355807, Fax: (0040)0259430482, CUI 5199045 

http://www.tarcea.ro e-mail: primaria.tarcea@cjbihor.ro, primariatarcea@gmail.com, contact@tarcea.ro 

 

 

 

 

 

ANEXA  NR. 10  

la Proiectul nr.22/23.02.2022 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                 

SITUAȚIA SCUTIRILOR ȘI REDUCERILOR LA PLATA IMPOZITELOR ȘI 

TAXELOR LOCALE CE SE ACORDĂ DE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ÎN 

ANUL 2023 

 

 

Consiliul Local al Comunei Tarcea acordă în anul 2023, la cererea contribuabililor, următoarele 

scutiri de impozite și taxe locale: 

 

 

1. Potrivit art.456 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se acordă scutiri la plata 

impozitului/taxei pe clădiri pentru:  

 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 excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;  

 clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 

neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;  

 

2. Potrivit art.464 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se acordă scutiri la plata 

impozitului/taxei pe teren pentru:  

 terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 

neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; terenurile 

aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;  
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ANEXA  NR. 10/A   

la Proiectul nr.22/23.02.2022 

 

   

 

   

Regulament privind Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru 

clădirile și terenurile 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 excepția încăperilor care sunt folosite pentru 

activități economice 

 

 

    Art.1.- Contribuabilii care au în proprietate clădiri și terenuri care, potrivit legii, sunt 

clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memorial, 

beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădire și teren, cu excepția încăperilor  și 

terenurilor care sunt folosite pentru activități economice. 

   Monumentele istorice se claseaza prin Ordin al Ministrului Culturii și Patrimoniului 

Național, la propunerea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice. 

    Scutirea se aplică integral pentru bunul propriu și pentru cele deținute în comun de 

soți. 

    Art.2.- Pentru a beneficia de scutire la plata impozituIui pe clădiri și teren, trebuie 

îndeplinite următoarele condiții: 

- clădirea și terenul să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.l, 

alin.(l); 

- în clădire să nu se desfașoare activitate economică. 

    Art.3.- Scutirea la plata impozituIui pe clădiri și teren se acordă pe bază de cerere 

depusă la compartimentul financiar-contabil, însotită de următoarele documente: 

- documentele care să ateste statutul de monument istoric, de arhitectură sau arheologice, 

muzee ori case memoriale, eliberate de autoritățile competente.  

- orice alte documente care să ateste veridicidatea unor stări de fapt specific. 

 Modelul cererii este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. 

       Art.4.- Scutirea de la plata impozitului pe clădiri și teren se aplică cu data de l 

ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus. 

   Pentru a beneficia de scutire pentru anul 2023, contribuabilii trebuie să depună cerere 

însoțită de documentele justificative până la data de 31.12.2022. 

   Art.5.- Scutirea de la plata impozitelor/taxelor pentru clădiri și teren se acordă numai 

în cazul în care contribuabilul la data solicitării nu figurează cu debite restante la bugetul 

local. 
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ANEXA NR.1 LA REGULAMENT 

 

   

 

 

 

 

C ă t r e: 

               Comuna Tarcea 

Compartimentul financiar-contabil 

 

 

 

  Subsemnatul ____________________________________________________ în 

calitate de ____________________, domiciliat(ă) în 

___________________________________________,  posesor al B.I./C.I. seria ___, 

nr.____________, CNP________________________,  

    Prin prezenta solicit conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tarcea 

nr.__/_______, scutire de la plata 

____________________________________________________, pentru imobilul  

 monument istoric, 

 monument de arhitectură sau arheologice,  

 muzeu 

 casă memorială  

situat în Comuna Tarcea satul_________________ nr.___,   

    La prezenta cerere anexez:  

actul de identitate;  

extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile; 

documentele care să ateste statutul de monument istoric, de arhitectură sau 

arheologice, muzee ori case memoriale, eliberate de autoritățile competente după cum 

urmează: 

___________________________ 

___________________________  

___________________________ 

___________________________ 

alte documente care să ateste veridicidatea unor stări de fapt specific. 

 

 

Data _____________       Semnătura 

                   _________ 
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ANEXA  NR. 10/B   

la Proiectul nr.22/23.02.2022 

  

 

Regulament privind Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru 

clădirile şi teren aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către 

asociaţiile şi fundaţiile acreditate ca furnizori de servicii sociale 

 

 

  Art.1.- Asociaţiile şi fundaţiile care au ca activitate acordarea de servicii sociale 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 şi deţin în proprietate clădiri şi 

teren aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale beneficiază de scutire la 

plata impozitului pe clădiri şi teren.  

Art.2.-Serviciile sociale care trebuie desfăşurate de asociaţii şi fundaţii pentru a 

beneficia de scutire sunt:  

a) recuperare şi reabilitare;  

b) suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;  

c) educaţie informală extra-curriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoia 

fiecărei categorii;  

d) asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice 

dependente;  

e) asistenţă şi suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane 

dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoane care au părăsit 

penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violenţa în familie, victime ale 

traficului de fiinţe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu 

venituri mici, imigranţi, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli 

incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie social;  

f) sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională;  

g) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative 

pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli; h) mediere socială;  

i) consiliere în cadru instituţionalizat, în centre de informare şi consiliere;  

j) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea 

capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.  

Art.3.-Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite 

cumulativ următoarele condiţii:  

a)asociaţiile/fundaţiile îşi desfăşoară activitatea în condiţiile O.G. nr.68/2003 privind 

serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 197/2012 privind 

asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

b)clădirea să fie proprietatea asociaţiei sau fundaţiei acreditată ca furnizor de servicii 

sociale;  

c) asociaţia sau fundaţia să fie acreditată ca furnizor de servicii sociale;  

d) în clădire să se desfăşoare exclusiv serviciile sociale pentru care asociaţia sau 

fundaţia a fost acreditată;  

e) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal.  

Art.4.(1).-Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere 

depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:  
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a) actul de înfiinţare al asociaţiei sau fundaţiei;  

b) statutul asociaţiei sau fundaţiei;  

c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociaţiei sau fundaţiei;  

d) memoriu de activitate;  

e) raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecţie, întocmit 

de inspectorii sociali;  

f) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.  

(2) .Modelul cererii este prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul regulament.  

Art.5.-Scutirea de la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele 

justificative.  

Art.6.(1).-Asociaţia sau fundaţia care solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri 

şi teren are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în 

perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor 

celui în care s-a depus cererea de scutire.  

(2).-Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei 

oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.  

(3).-Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu 

data acordării acesteia.  

Art.7.(1).-Asociaţia sau fundaţia care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe 

clădiri şi teren are obligaţia ca, ulterior acordării scutirii, să aducă la cunoştinţa organului 

fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.  

(2).-Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei 

oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data 

de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.  

(3).-Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu 

data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.  

Art.8.(1).-Anual, până cel târziu la data de 30 ianuarie, asociaţia sau fundaţia care 

beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a depune la 

organul fiscal un memoriu privind activitatea desfăşurată în anul anterior, precum şi 

raportul/rapoartele de monitorizare din cadrul misiunilor de inspecţie, întocmite de inspectorii 

sociali în cursul anului anterior.  

(2).-Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) conduce la ridicarea scutirii 

acordate începând cu data de 1 ianuarie a anului pentru care nu s-au depus documentele. 
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       ANEXA NR.1  

LA REGULAMENT 

       

 

 

 

 

              Către: 

                    Comuna Tarcea 

                                        Compartimentul financiar-contabil 

 

 

 

  Subscrisa __________________________________________ Cod Unic de 

Identificare _________________ cu sediul în _____________________________________  

tel._____________, fax______________ adresa de email ____________________________, 

reprezentată prin dl./d-na_______________________________ în calitate de ____________, 

domiciliat(ă) în _____________________________________________________________, 

posesor al B.I./C.I. seria ___, nr._________, CNP_____________________,  

    Prin prezenta, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tarcea 

nr___/________, solicit scutire de la plată ________________________________________, 

pentru imobilul situat în Comuna Tarcea satul_________________ nr.___. 

   La prezenta cerere anexez:  

- actul de înfiinţare al asociaţiei sau fundaţiei;  

- statutul asociaţiei/fundaţiei;  

- certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociaţiei sau  

  fundaţiei;  

- memoriu de activitate;  

- raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecţie,  

  întocmit de  inspectorii sociali;  

- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.  

 

 

 

Data _____________               Semnătura 

           _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

ANEXA  NR. 11   

la Proiectul nr.22/23.02.2022 
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REGULAMENT,  

de eliberare a Autorizaţiei de funcţionare referitor la funcţionarea unitǎţilor de 

alimentaţie publicǎ (conform codurilor CAEN 5610 – restaurante şi 5630 – baruri şi alte 

activitǎţi de servire a bǎuturilor) în Comuna Tarcea 

 

 

 

 

 

 

Cuprins  

 

 

 

 

Cap I – Dispoziţii generale  

A) Obiect şi sfera de aplicare  

B) Definirea unor termeni  
 

Cap. II – Criterii şi cerinţe  

Cap. III – Metodologia de eliberare a Autorizaţiei de funcţionare  

A) Acte necesare eliberǎrii Autorizaţiei de funcţionare  

B) Formulare  

C) Taxe  
 

Cap. IV – Sancţiuni şi contravenţii  
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CAPITOLUL I  

DISPOZIŢII GENERALE  

 

A. Obiectul şi sfera de aplicare  
 

Art. 1 Prezentul regulament reglementeazǎ activitǎţile din sectorul alimentaţie publicǎ, 

cerinţele necesare în vederea desfǎşurǎrii acestor activitǎţi.  

Art. 2 Activitǎţile pentru care se va elibera Autorizaţia de funcţionare sunt CAEN 5610 – 

Restaurante şi 5630 – Baruri şi alte activitǎţi de servire a bǎuturilor, prevǎzute în 

nomenclatorul C.A.E.N. aprobat prin Ordinul nr. 337/20.04.2007.  

 

B. Definirea unor termeni  
 

Art. 3 În înţelesul prezentului regulament urmǎtorii termeni se definesc astfel:  

Consumator – orice persoanǎ fizicǎ sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii care 

cumpǎrǎ, dobândeşte, utilizeazǎ ori consumǎ produse sau servicii în afara activitǎţii 

profesionale;  

Comerciant - persoana fizicǎ sau juridicǎ autorizatǎ sǎ desfǎşoare activitǎţi de comercializare 

a produselor şi serviciilor de piaţǎ;  

Serviciul de alimentaţie publicǎ – activitatea de pregǎtire, preparare, prezentare şi servire a 

produselor şi a bǎuturilor pentru consumul acestora în unitǎţi specializate sau la 

domiciliul/locul de muncǎ;  

Structura de vânzare - spaţiul de desfǎşurare a unuia sau mai multor exerciţii comerciale;  

Suprafaţa de vânzare - suprafaţa destinatǎ accesului consumatorilor pentru achiziţionarea 

produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plǎţii acestora şi circulaţiei personalului 

angajat pentru derularea activitǎţii. Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate 

depozitǎrii şi pǎstrǎrii mǎrfurilor, birourilor şi anexelor;  

Spaţiu comercial – spaţiu destinat actelor şi faptelor de comerţ sşa cum sunt definite la Art. 3 

din Codul Comercial;  

Spaţiul pentru prestǎri servicii – spaţiu destinat prestǎrii de servicii cǎtre persoane fizice sau 

persoane juridice;  

Terase sezoniere – porţiuni de trotuar în faţa unei cafenele sau a unui restaurant, unde sunt 

aşezate mese pentru consumatori.  

Definiţiile termenilor din alte acte normative în vigoare care privesc activitatea comercialǎ se 

aplicǎ şi în cazul prezentului regulament.  

 

CAPITOLUL II 

CERINŢE ŞI CRITERII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII 

AVIZULUI DE FUNCŢIONARE REFERITOR LA FUNCŢIONAREA UNITĂŢILOR 

COMERCIALE, DE PRODUCŢIE ŞI DE PRESTĂRI SERVICII (EXCLUSIV 

ALIMENTAŢIE PUBLICĂ) ÎN COMUNA TARCEA 

 

Art. 4 (1) Agenţii economici care desfǎşoarǎ activitǎţi de alimentaţie publicǎ 

(conform codurilor CAEN 5610 – Restaurante şi 5630 – Baruri şi alte activitǎţi de servire a 

bǎuturilor) în Comuna Tarcea au obligaţia obţinerii acordului Administraţiei Publice Locale. 

Acest acord se va materializa prin eliberarea de cǎtre Unitatea Administrativ Teritorialǎ a 

Comunei Tarcea a unei autorizaţii de funcţionare.  

(2) Autorizaţia de funcţionare se va elibera pentru fiecare punct de lucru al agenţilor 

economici, inclusiv terase sezoniere.  

(3) Respingerea cererii de eliberare a avizului de funcţionare poate fi contestatǎ 

potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.  
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Art. 5 Criteriile în baza cǎrora se vor elibera autorizaţiile de funcţionare pentru 

agenţii economici care îşi desfǎşoarǎ activitatea pe raza Comunei Tarcea sunt:  

a) Cererile referitoare la eliberarea autorizaţiei de funcţionare sǎ nu contravinǎ  

    planului general de dezvoltare urbanǎ şi criteriilor generale privind determinarea  

    zonelor şi locurilor de vânzare din localitǎţi;  

b) Cererile referitoare la eliberarea autorizaţiei de funcţionare sǎ nu aducǎ prejudiciu  

     spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clǎdiri de valoare arhitectonicǎ  

     deosebitǎ ori cu valoare de patrimoniu;  

c) Armonizarea principiilor urbanismului cu cele de mediu;  

d) Deţinerea legalǎ a spaţiului în care se desfǎşoarǎ activitatea cu condiţia respectǎrii  

     condiţiilor igienico-sanitare şi a celor de paza contra incendiilor;  

e) Neafectarea circulaţiei pietonale sau a circulaţiei autovehiculelor în zonele  

    respective. Acolo unde este cazul se va solicita un aviz din partea Poliţiei Rutiere;  

f)  Desfǎşurarea unei activitǎţi civilizate care sǎ respecte normele de convieţuire  

     socialǎ, ordine şi linişte publicǎ; Pentru spaţiile situate în clǎdiri colective,  

     schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi a spaţiilor cu altǎ destinaţie situate în  

     clǎdiri colective se poate face numai în baza autorizaţiei de construire emisǎ în   

     baza Legii nr. 50/1991 republicatǎ;  

g) Agenţii economici trebuie sǎ deţinǎ contract pentru ridicarea sau depozitarea  

     gunoiului şi sǎ facǎ dovada cǎ a achitat contravaloarea acestui serviciu;  

h) Nu se vor elibera autorizaţii de funcţionare şi nu se va aproba vizarea anualǎ a  

     acestor autorizaţii acelor agenţi economici care înregistreazǎ debite la Unitatea  

    Administrativ Teritorialǎ a Comunei Tarcea;  

 

CAPITOLUL III 

METODOLOGIA DE ELIBERARE A AVIZULUI DE FUNCŢIONARE  

 

A. Acte necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare  
 

Art. 6 În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare emisǎ de cǎtre Unitatea 

Administrativ Teritorialǎ a Comunei Tarcea pentru activitǎţi de alimentaţie publicǎ în sensul 

prezentului regulament, se vor anexa în copie documentele prevǎzute mai jos:  

1.Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare;  

2.Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului;  

3.Certificat constatator pentru punctul de lucru emis de Oficiul Registrului   

   Comerţului;  

4.Actul de deţinere legalǎ a spaţiului – activ şi teren, plan de situaţie. Agenţii   

   economici care nu deţin în proprietate activul şi terenul vor depune la dosar modul   

   de deţinere legalǎ a acestora de cǎtre proprietar;  

5.Acordurile vecinilor limitrofi (cu care se învecineazǎ pe plan orizontal şi vertical)   

   sub semnǎturǎ privatǎ sau mǎsurǎtoarea factorului de zgomot efectuatǎ de cǎtre  

   Direcţia de  Sǎnǎtate Publicǎ Bihor;  

6.Contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului şi chitanţa de platǎ;  

7.Acorduri, avize, autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate expres stabilite de  

         legislaţia în vigoare.  

      8.Certificat fiscal.  

Art. 7 Cererile pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pot fi respinse în urmǎtoarele 

cazuri:  

a) contravin planului general de dezvoltare urbanǎ şi criteriilor generale privind 

      determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localitǎţi;  

b) aduc prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clǎdiri de valoare  
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arhitectonicǎ deosebitǎ ori cu valoare de patrimoniu;  

c) activitatea se desfǎşoarǎ în spaţii improvizate sau care nu se armonizeazǎ cu arhitectura  

zonalǎ;  

d) se încalcǎ dizpoziţiile prezentului regulament.  

Art. 8 Autorizaţia de funcţionare va fi eliberatǎ la cererea persoanei fizice sau juridice în 

termen de 30 de zile de la solicitare, de cǎtre Unitatea Administrativ Teritorialǎ a Comunei 

Tarcea (pentru documentaţiile complete).  

În cazul încetării activităţii agentului economic acesta poate solicita Primarului Comunei 

Tarcea anularea autorizaţiei de funcţionare cu plata taxei aferente anului fiscal în cursul 

căruia este formulată cererea şi a eventualelor restanţe.  

 

B. Formulare  
 

I. Autorizaţie de funcţionare pentru unitǎţile ce desfǎşoarǎ activitǎţi de 

alimentaţie publicǎ  
Art. 9 (1) Autorizaţia de funcţionare este emisǎ de cǎtre Unitatea Administrativ 

Teritorialǎ a Comunei Tarcea, pentru activitǎţile desfǎşurate pe raza Comunei Tarcea şi va 

cuprinde urmǎtoarele elemente:  

a) Numǎrul şi Data eliberǎrii;  

b) Firma / Denumirea;  

c) Forma de organizare: societate comercialǎ - persoanǎ fizicǎ autorizatǎ - 

întreprindere individualǎ - întreprindere familialǎ;  

d) Adresa sediului;  

e) Cod unic de înregistrare;  

f) Activitatea ce se va desfǎşura în unitate/structurǎ de vânzare;  

g) Codul CAEN;  

h) Adresa de desfǎşurare a activitǎţii;  

i) Suprafaţa de desfǎşurare a activitǎţii;  

j) Programul de funcţionare  

 

(2) Autorizaţia de funcţionare va cuprinde pe verso vizele anuale precum şi urmǎtoarele 

menţiuni: - „Nu este transmisibilǎ. Nu se admit ştersǎturi.”  

- „Se va afişa originalul autorizaţiei la loc vizibil”  

- „Vizarea autorizaţiei de funcţionare se va face anual pânǎ la data de 31.03”  

- „Autorizaţia de funcţionare poate fi anulatǎ înaintea expirǎrii termenului dacǎ nu se 

respectǎ:  

1. obiectul de activitate menţionat pe autorizaţie;  

2. programul de funcţionare aprobat;  

3. normele de convieţuire socialǎ, ordine şi linişte publicǎ;  

4. normele de esteticǎ, curǎţenie şi igienicǎ publicǎ;  

5. criteriile care au stat la baza emiterii autorizaţiei de funcţionare;  

6. alte prevederi impuse de actele normative în vigoare;  

7. la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea.  

Art.10 Autorizaţia de funcţionare va fi întocmită în două exemplare, una va rǎmâne în 

evidenţa Unitǎţii Administrativ Teritoriale a Comunei Tarcea - Compartimentul a chiziţi 

publice şi cealaltǎ parte va fi eliberatǎ, cu respectarea prezentului regulament, agentului 

economic, în baza documentaţiei depuse. 
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C. Taxe  

I. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare  
 

Art.11 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru persoanele fizice şi 

juridice ce desfǎşoarǎ activitǎţi de alimentaţie publicǎ pe raza Comunei Tarcea şi viza anualǎ 

a acesteia este prevǎzutǎ în Hotǎrârea Consiliului Local al comunei Tarcea privind impozitele 

şi taxele locale aprobatǎ anual.  

Art.12 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare, precum şi taxa de vizǎ anualǎ a 

autorizaţiei de funcţionare se va încasa pentru fiecare punct de lucru al agenţilor economici, 

prin grija Compartimentului Financiar-Contabil.  

Art.13 Vizarea anualǎ a autorizaţiei de funcţionare este obligatorie pânǎ la data de 30 

martie a fiecǎrui an, dupǎ care se percep majorǎri de întârziere, în cuantumul stabilit prin 

dispoziţiile legale în vigoare.  

Art.14 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru 

persoanele fizice şi juridice ce desfǎşoarǎ activitǎţi de alimentaţie publicǎ pe raza Comunei 

Tarcea, inclusiv în cazul teraselor sezoniere, se achită integral, anticipat eliberării acesteia, 

indiferent de perioada rămasă din anul fiscal respectiv.  

Taxa se va achita la casieria Unitǎţii Administrativ Teritoriale a Comunei Tarcea sau 

prin ordin de platǎ achitat în contul bugetului local.  

 

CAPITOLUL V 

SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII  

 

Art.15 Constituie contravenţii urmǎtoarele fapte sǎvârşite de agentul economic dacǎ nu 

au fost comise în astfel de condiţii încât potrivit legii penale, sǎ fie considerate infracţiuni – 

dupǎ cum urmeazǎ:  

a) Comercializarea de produse şi/sau prestǎri servicii fǎrǎ a deţine „Autorizaţie de 

funcţionare” emisǎ de Unitatea Administrativ teritorialǎ a Comunei Tarcea, 

precum şi suprafaţa menţionatǎ în autorizaţie se sancţioneazǎ cu amendǎ de 

la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 2.000 lei la 5.000 

lei pentru persoanele juridice;  

b) Nerespectarea programului de funcţionare înscris în autorizaţie în sensul 

depăşirii programului de funcţionare, se sancţioneazǎ cu amendǎ de la 500 

lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru 

persoanele juridice;  

c) Nevizarea Autorizaţiei de funcţionare în termenul legal se sancţioneazǎ cu 

avertisment iar mai apoi cu amendǎ de la 1000 lei la 2.000 lei pentru 

persoanele fizice şi de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele juridice;  

d) Neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale 

privind desfǎşurarea exerciţiului comercial se sancţioneazǎ cu amendǎ de 

la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 2.000 lei la 5.000 

lei pentru persoanele juridice;  

Art.16 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor din prezentul regulament 

se face de cǎtre persoanele împuternicite de primarul comunei, respectiv, organele de control 

abilitate ale Unitǎţii Administrativ Teritoriale a Comunei Tarcea. 

Art.17  Prevederile prezentei hotǎrâri se completeazǎ cu dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatǎ cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 

180/2002, cu art. 28, alin. 1 cǎ se poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 

data încheierii procesului verbal ori, dupǎ caz, de la data comunicǎrii acestuia, jumǎtate din 

minimul amenzii prevǎzute în actul normativ.  

Art.18 Suspendarea şi anularea Autorizaţiei de funcţionare  
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a) Suspendarea activitǎţii unitǎţii cât şi anularea Autorizaţiei de funcţionare se 

face prin Dispoziţia Primarului Comunei Tarcea la propunerea 

organului constatator în condiţiile art. 73 din O.G. 99/2000 republicatǎ.  

b) Retragerea avizelor sau autorizaţiilor de cǎtre instituţiile care le-au emis, 

precum şi a altor acte care au stat la baza eliberǎrii Autorizaţiei de 

funcţionare în condiţiile prezentei hotǎrâri poate atrage suspendarea 

acesteia.  

c) Funcţionarea unitǎţilor comerciale cu încǎlcarea condiţiilor prevǎzute în 

Autorizaţia de funcţionare poate atrage suspendarea acesteia.  

d) Odatǎ cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile stabilite prin prezenta hotǎrâre 

se pot dispune prin Procesul Verbal de Constatare şi Sancţionare a 

Contravenţiei, în funcţie de natura şi gravitatea faptei, sancţiuni 

complementare cumulate, conform dispoziţiilor O.G. nr. 2/2001.  

 

Art.19 În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional nu s-au conformat în 

termen mǎsurilor dispuse prin Procesul Verbal de Constatare şi Sancţionare a Contravenţiei 

autoritatea Administraţiei Publice Locale va sesiza Instanţele Judecǎtoreşti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tarcea.ro/
mailto:primaria.tarcea@cjbihor.ro
mailto:primariatarcea@gmail.com
mailto:contact@tarcea.ro


 

 

 

 

     

Tarcea nr.238, cod poştal 417570, Tel: (0040)0259355807, Fax: (0040)0259430482, CUI 5199045 

http://www.tarcea.ro e-mail: primaria.tarcea@cjbihor.ro, primariatarcea@gmail.com, contact@tarcea.ro 

 

 

 

 

           

       ANEXA NR.1  

LA REGULAMENT 

            

 

 

 

 

C E R E R E 

 

 

Societatea comercialǎ/întreprinderea individualǎ sub denumirea 

______________________ inmatriculatǎ la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. 

___________________________________ sau autorizată conform O.U.G nr.44/2008 cu nr. 

_____________  având sediul în localitatea ____________________ str. ________________  

nr. ___,  bl. ___,  sc. ___,  ap. __, tel. ____________ reprezentatǎ prin 

______________________________ în calitate de ________________ domiciliat(ă) în 

localitatea ________________ str. _____________ nr. ___, bl. __, sc. ___, ap. ___ tel. 

________________ posesor al codului numeric personal 

_______________________________  

Vǎ rog sǎ aprobați eliberarea/vizarea AUTORIZAȚIEI de funcţionare în conformitate 

cu Hotǎrârea Consiliului Local Tarcea nr. ____din data de ______________ ,  pentru:  

1.Unitatea______________________________________________________________

__  

situatǎ în Tarcea, str. _______________________ nr. ____ bl. _____ sc. ______ap. ____ 

pentru  

activitatea de 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

COD CAEN 

_________________________________________________________________.  

Menţionez cǎ am depus acte conforme cu realitatea.  

Declar pe proprie rǎspundere cǎ pe întreaga duratǎ de funcţionare voi respecta 

legislaţia privind protecţia mediului, protecţia muncii, voi îndeplini condiţiile igienico-

sanitare şi cele de pazǎ contra incendiilor, precum și prevederile Ordonanței 

Guvernului nr. 99/2000 republicatǎ privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţǎ.  

Nerespectarea acestor condiţii atrage nulitatea absolutǎ a avizului de funcţionare.  
 

 

           Data ________________  

 Semnǎtura 

____________________ 

 (ștampila)  

 

 

DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI TARCEA  
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       ANEXA NR.2  

LA REGULAMENT 

 

 

 

 

 

 

 

A C O R D   
 

 

 

 

          Subsemnatul _______________________________________ cu domiciliul în comuna 

Tarcea, sat.___________, nr. ___ , bl.___, et.__, ap.__, C.N.P. ________________________, 

posesor al B.I./C.I. seria ____, nr. __________, eliberat la data de _______________,  în 

calitate de vecin limitrof al unitǎţii ________________________________________, situatǎ 

în str.___________, nr. ___, bl. ___, et.___, ap.___, SUNT DE ACORD cu practicarea 

activitǎţii / exerciţiului comercial de _____________________________________________,                                                                       

dupǎ urmǎtorul program de funcţionare _______________________________. 

          Drept pentru care semnez prezentul acord necesar eliberǎrii autorizaţiei de 

funcţionare pentru unitatea mai sus menţionatǎ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Data,       Semnǎtura, 

___/___/_____.    __________ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA TARCEA 

Nr.23 din 23.02.2022 

 

 

R E F E R A T     D E     A P R O B A R E 

Referitor la proiectul de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

              pentru anul 2023 

 

      Contribuţia cetăţenilor la suportarea cheltuielilor publice reprezintă o obligaţie 

constitutională care constă în plata impozitelor şi taxelor; acestea se pot stabili doar prin lege. 

Sistemul legal de impunere trebuie să asigure repartizarea corectă a sarcinilor fiscale având la 

bază principiul echitatii şi legalitătii cu excluderea privilegiilor şi discriminărilor dar, cu 

posibilitatea unor facilităţi fiscale pentru anumite categorii de contribuabili pe care legea 

înţelege să-i protejeze. 

    Veniturile bugetare provin în  mare parte de la populaţie. În situaţia actuală din 

România, impozitele şi taxele percepute la bugetul local al comunei Tarcea se află sub nivelul 

necesităţilor de resurse. 

    În aceste condiţii, legea permite instituirea unor taxe locale pe care le plătesc 

persoanele fizice sau juridice care beneficiază de serviciile puse la dispoziție. 

  Pentru colectarea veniturilor s-au realizat procedurile prevăzute de Codul de 

procedură fiscală, dar nivelul veniturilor realizate de populaţie a scăzut de la an la an. În 

aceste condiţii, considerăm că este oportun ca impozitele şi taxelor locale să se indexeze cu 

rata inflației (5,1%) pe anul fiscal anterior, comunicate pe site-urile oficiale ale Ministerului 

Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform 

art.491 din Legea nr.227/2015. 

    Dat fiind situaţia financiară actuală a cetăţenilor, nu dorim majorarea niciuneia dintre 

taxele şi impozitele locale. 

     De asemenea în cazul persoanelor juridice ţinând cont de conjunctura economică 

actuală ce se reflectă prin faptul că numeroase persoane juridice au intrat în procedură de 

insolvenţă sau faliment, nu se impune nici în cazul acestora majorarea impozitelor şi taxelor 

locale. 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,  

-Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

-Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală;  

Ținând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local 

pentru anul 2023 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, propun Consiliului 

Local să dezbată și să aprobe Proiectul  de hotărâre inițiat împreună cu anexele acestuia.  

 

    În temeiul dispozițiilor art.136 alin.(8) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

 

      

SUPUN SPRE APROBAREA Consiliului local al Comunei Tarcea adoptarea proiectului de 

hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023. 

 

Primarul Comunei Tarcea, 

Anton-Arpad VAJNA 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA  T A R C E A 

Nr.24 din 23.02.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Referitor la proiectul de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

              pentru anul 2023 

 

   Având în vedere conjunctura economică  actuală, respectiv îmbătrânirea 

populaţiei, nivelul crescut al ratei şomajului,  veniturile reduse ale locuitorilor,  

     Ţinând cont de prevederile : 

- Legii nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul fiscal, Titlul IX, 

privind impozitele şi taxele locale și a  Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură 

fiscală, 

- art.5 alin.2 din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- art.6 din legea nr.52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, 

- art.129, alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(a) lit.c), art.l39 alin.(3) lit.c) și celel ale art.196 alin. 

(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul dispozițiilor art.136 alin.(8) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 

 
 

P R O P U N : 

 

 
 

Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 cu 5,1%  rata inflației pentru anul fiscal 

anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și adoptarea proiectului de hotărâre privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023. 
  

  

 

 

 

Întocmit, 

                                                                 Cerasella Nicoletta KORODI - inspector 
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