
 

                                                                                             
 

 
T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează 
sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Clinceni,  

în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  
 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ➢ Titlul IX – Impozite și taxe locale 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

0,1% 0,12% 

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

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 

 
1.013 

 
608 

 
1.060 

 
636 

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  

 
304 

 
203 

 
318 

 
212 

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   

 
203 

 
177 

 
212 

 
185 

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   

 
127 

 
76 

 
133 

 
79 

E.  În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
incăperi amplasete la subsol, demisol si/sau la mansardă, 
utilizate ca locuinţă, in oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D 

 
75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

F.  .  În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
incăperi amplasete la subsol, demisol si/sau la mansardă, 
utilizate in alte scopuri decât cel de locuintă, in oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

 
50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local nr._90/2019__ 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020… 



 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020 

Art. 458 alin. (1)                                    0,85% 1% 

Art. 460 alin. (1)                                    0,2% 0,2% 

Art. 460 alin. (2)                                    0,85% 1% 

Art. 462 alin. (2)                                    10% 10% 

 
 
 
 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 
Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020 

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

0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A     906 720     1000 900 

B             

C             

D             

 Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 29    

2 Pășune 21 19 15 13 22    

3 Fâneață 21 19 15 13 22    

4 Vie 47 35 28 19 49    

5 Livadă 54 46 35 28 56    

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetație forestieră 

28 21 19 15 29    

7 Teren cu ape 15 13 8 0 16    

8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0    

9 Neproductiv 0 0 0 0 0    

 
 
 
 
 
 



 
• 1 m²=0,0001 ha 

• Coeficientul de corecţie pentru localităţile de rangul IV este 1.10 

• Coeficientul de corecţie pentru localităţile de rangul V este 1.00 

• Valorile din tabel se majoreaza cu 20% pentru anul 2020 
 

Zona Coeficienţii de corecţie 
aplicaţi în 2019 

cf.art.251 alin(5) Cod Fiscal 

Coeficienţii de corecţie 
propuşi în 2020 

cf.art. 457 alin(6) Cod Fiscal 

 
Rangul localitatii Rangul localitatii 

 IV V IV V 

   A 1,10 1,00 1,10 1,05 

B   1,05 1,00 

C   1,00 0,95 

D   0,95 0,90 

 

 

Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                                     - lei/ha - 

         
Categoria de folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

PENTRU ANUL 2019 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

1 Teren cu construcții 31 32 

2 Teren arabil 50 52 

3 Pășune 28 29 

4 Fâneață 28 29 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 55 58 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 56 59 

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 16  17 

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 34 36 

9 Drumuri și căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

Art. 467 alin. (2)                                    
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020 

10% 10% 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2016 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 

8 8 

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

9 9 

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

18 19 

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

73 76 

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

146 153 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 294 308 
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 25 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 
30 31 

9 Tractoare înmatriculate 18 19 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2016 

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

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4                     4 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 6 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată          101 lei/an 106 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3) 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020 

50%  50% 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Art. 470 alin. (5)       

 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2019 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 144 0 144 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 144 400 144 400 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 400 562 400 562 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 562 1.273 562 1.273 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 562 1.273 562 1.273 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 144 251 144 251 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 251 516 251 516 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 516 670 516 670 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 670 1032 670 1032 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1032 1.604 1032 1.604 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1032 1.604 1032 1.604 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1032 1.604 1032 1.604 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 670 679 670 679 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 679 1060 679 1060 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1060 1.683 1060 1.683 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.683 2.496 1.683 2.496 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.683 2.496 1.683 2.496 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1.683 2.496 1.683 2.496 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2019 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 65 0 65 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 65 149 65 149 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 149 348 149 348 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 348 451 348 451 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 451 813 451 813 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 813 1.426 813 1.426 
 9 Masa de cel puțin 28 tone 813 1.426 813 1.426 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 140 325 140 325 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 325 535 325 535 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 535 785 535 785 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 785 948 785 948 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 948 1.557 948 1.557 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.557 2.161 1.557 2.161 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.161 3.281 2.161 3.281 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.161 3.281 2.161 3.281 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 2.161 3.281 2.161 3.281 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.720 2.394 1.720 2.394 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.394 3.253 2.394 3.253 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2.394 3.253 2.394 3.253 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.520 2.110 1.520 2.110 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.110 2.918 2.110 2.918 



 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.918 4.317 2.918 4.317 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 2.918 4.317 2.918 4.317 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 864 1045 864 1045 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1045 1.562 1045 1.562 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.562 2.486 1.562 2.486 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1.562 2.486 1.562 2.486 

 
 
 

Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  53 53 
d. Peste 5 tone 65 65 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21 21 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 60 60 
3. Bărci cu motor 213 213 
4. Nave de sport și agrement 593 593 
5. Scutere de apă 213 213 
6. Remorchere și împingătoare: X X 
a) până la 500 CP, inclusiv  592 
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv  963 
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv  1481 
d) peste 4000 CP  2370 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta  192 
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:  X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv  192 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv  297 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone  519 

Art. 472 alin. (2)                                                               
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2016 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2016 

10% 105 

 
 
 



 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A 
ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 

Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban    

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 3 3 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 3,5 4 
c) între 251 și 500 m² inclusiv 4,5 5 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 6 6 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 7 7 
f) peste 1.000 m² 7 + 0.005 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depășește 1.000 m2 
7 + 0.005 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depășește 1.000 m2 
Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

0 16 

Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 

7 16 

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 

0 8 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și 
branșamente 

0 14 

Art. 474 alin. (16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă 

9 9 

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

0  20 

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

50 50 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 
unor activități pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv 

  507 lei- 30mp 
1013 lei- 30mp-100mp 
2026l ei- 100mp-500mp 

 

  530 lei- 30mp 
1060 lei- 30mp-100mp 
2119 lei- 100mp-500mp 

 
Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 
unor activități pentru o suprafață mai mare de 500 m2 

4052 4238 

 
 
 
 
 



 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

3% 3% 

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

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

- 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 

28 33 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj 
pentru reclamă și publicitate 20 24 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

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% 
 
NOTĂ: Taxa pentru  afişajul în  scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual,  în 2 rate egale până la datele de 31 martie, şi 30 septembrie inclusiv.  Taxa  pentru 
afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi  buget  local de către contribuabili  persoane  fizice  sau  juridice, de până  la 50 lei  inclusiv, se plăteşte 
integral până  la primul  termen  de plată. Contribuabilii persoane fizice sau juridice vor depune în decurs de 30 de zile de la data amplasării unui panou de reclamă şi 
publicitate, afişaj sau structură de afişaj o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate, respectiv Serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei 
Clinceni. 
 

ANEXA 7 
Taxe speciale 

  Conform art. 484   alin (1) si (3)   din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind  Codul  Fiscal, publicată  în Monitorul   Oficial  nr. 688 din 10 septembrie 2015, 
pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice  şi  juridice, consiliile locale, pot  adopta taxe  speciale, care se încasează numai de 
la persoanele fizice  şi  juridice care beneficiază de serviciile oferite  de instituţia sau serviciul public de interes local. 
 
1. Taxa  specială pentru servicii de xerocopiat, multiplicat 
 
Se instituie: 
a) taxa specială pentru servicii de xerocopiat, multiplicat  acte necesare populaţiei , realizate în cadrul Primăriei Clinceni, în sumă de 1 leu/pagină, 
b) taxa specială pentru servicii de xerocopiat acte din arhiva Primăriei Clinceni solicitate de persoane fizice şi  juridice   în sumă de  7  lei/pagină. 
 Plata acestei taxe se face  anticipat, iar sumele obţinute din aceste taxe vor fi utilizate pentru achiziţionarea de material specific activităţii de multiplicare şi  întreţinere a 
aparaturii. 
2.  Taxa specială de comunicare, la cererea terţelor  persoane fizice/juridice, a situaţiei privind patrimoniul şi /sau obligaţiile de plată ale contribuabililor înregistraţi în 
evidenţele fiscale ale Serviciului Contabilitate, Taxe, Impozite şi Executări Silite . 
 Se  instituie taxa specială de comunicare, la cererea terţelor  persoane fizice/juridice, a situaţiei privind patrimoniul şi /sau obligaţiile de plată ale contribuabililor 
înregistraţi în evidenţele fiscale ale Serviciului Contabilitate, Taxe, Impozite şi Executări Silite  şi este în sumă de : 
 
 



                                                                                                                   
  

Nr. 
Crt. 

Denumire  document Pentru persoane  fizice Pentru persoane 
juridice 

1 Adeverinţă privind obligaţiile datorate bugetului local 5 lei 21 lei 

2 Situaţia privind  bunurile  cu care contribuabilul  
figurează  în evidenţa organului  fiscal 

10  lei 
 

53 lei 

 

Informaţiile cu caracter fiscal se comunică  în condiţiile Legii nr. 207/2015, privind Codul de Procedură  
Fiscală. 
Taxa nu se datorează de către instituţiile publice. 
Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea cererii, iar veniturile realizate vor fi utilizate  de către 
Serviciului Contabilitate, Taxe, Impozite şi Executări Silite  pentru dotări ( thnică de calcul, birotică, 
investiţii, reparaţii  şi  igienizare birouri ale Serviciului Contabilitate, Taxe, Impozite şi Executări Silite  ) 
Prezenta constituie  regulament conform prevederilor Legii nr. 227/2015  privind  Codul  Fiscal şi a Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice  locale, cu modificările şi  completările ulterioare. 
 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXA  8 
Alte taxe  locale 

 
 

 A)  Se  instituie  taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice din comuna Clinceni, astfel: 
 

 

SPECIFICARE Lei/m2/zi 

a) Tonete  pentru  vânzarea  de  produse ( cu excepţia  
florilor ) 

3 
 
 

b) Stative specifice produselor comercializate în unitate  
3 
 

c) Comercializarea în exclusivitate de cărţi, reviste, ziare 1 



d) Ocupare loc public pentru depozitare de diverse 
materiale 

1 

e) Ocupare loc public pentru confecţionare de produse 1 

f) Ocupare loc public pentru amplasare mijloace de 
publicitate 

1 

g) Acţiuni promoţionale, prezentare produse, amplasare 
podium 

3 

h) Prestări servicii diferite 1 

i) Comercializare  flori şi ocuparea domeniului public 
pentru diverse ocazii( vânzare de mărţişoare, felicitări 
de sărbătoare, pepeni, e.t.c. ) 

5 

j) Alte  activităţi cultural-sportive, distracţii populare, 
circuri, menajerii şi altele asemenea 

2 

 
 
 
B )  Se  instituie taxa anuală pentru eliberarea unor autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice  după  cum  urmează:  

 

Taxa Lei/an 

a)  pentru meseriaşi  şi  cărăuşi * 13 
 
 

b) pentru cazane  de fabricat rachiu 20 
 

c) pentru liber profesionişti** 32 

d) pentru mori, prese de ulei si darace 65 

e)  pentru activităţi de proiectare 71 

f) pentru alte activităţi  neprevăzute mai  sus*** 71 

g) pentru activitatea de transport   în regim  de taxi: 
- pentru operatori de transport  şi taxi   independent 

14 

e) pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare  taxi/maşină 38 

f) Taxa viza autorizatie de taxi 100 



*- prin “meseriaşi  şi  cărăuşi “în sensul prezentei se  definesc:  
persoanele  fizice autorizate  potrivit  legii să  desfăşoare activităţi pe 
bază de liberă iniţiativă    cum  ar  fi:   lăcătuşi, mecanici, strungari, 
electricieni, sudori,   croitori,  dulgheri, dogari, cărăuşi, mici  comercianţi, 
vânzători  ambulanţi, geamgii, fotografi, tapiţeri, vopsitori, prestatori de 
alte servicii.  
**- prin “liber  profesionişti “se definesc : persoane  fizice care realizează,  
în  condiţiile  legii, venituri din practicarea unei profesii libere autorizate, 
în  mod  individual sau  în diverse forme de asociere ( medici, profesori, 
ingineri, economişti, avocaţi, notari publici, subingineri, tehnicieni, 
contabili, asistenţi  medicali, traducători, dactilografe, agenţi şi 
consultanţi de asigurări); 
***-  persoanele fizice  autorizate potrivit  legii să desfăşoare activităţi  
neprevăzute expres  mai  sus, sau  care au  fost  autorizate pentru  mai  
multe  activităţi, precum  şi asociaţiile  familial  care desfăşoară  
activităţile prevăzute  sau  neprevăzute  mai  sus. 
Valoarea  prevăzută  la punctul “f” din anexă  nu poate să  depăşească, 
în cazul  mai  multor  activităţi, valoarea  însumată  rezultată  din  
activităţi  individuale. 

 

 
C)  Se  stabileşte  taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri  cadastrale sau de pe alte asemenea  planuri, deţinute de consiliul local  şi  taxa  
pentru  îndeplinirea procedurii de divorţ  pe  cale  administrativă,  astfel: 
 

1 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri  cadastrale sau de pe alte asemenea  planuri, 
deţinute de consiliul local 

10 lei 

2 Taxa pentru procedura desfacerii casatoriei prin 
divort pe cale administrativa 

530 lei 

3 Taxa pentru transcrierea in registrele de stare civila 
romane a actelor de stare civila inregistrate in 
strainatate 

52 lei 

4 Taxa pentru eliberare dovezii casatorie pentru 
strainatate in adeverinte privind componenta familiei 

52 lei 

5 Taxe pentru eliberarea dovezilor privind inregistrarile 
de nastere, casatorie, deces din registrele de stare 
civila 

10 lei 

6 Taxa pentru inscrierea numelui de familie /prenumelui 
cu noua ortografie a limbii romane 

21 

7 Taxa pentru eliberarea certificatului de nastere, 
casatorie la cerere(prima eliberare, furt, pierdere, 
deteriorare 

10 

8  Taxa eliberae certificat de deces in urma pierderii 
furtului deteriorarii sau distrugerii 

10 

 
 
 
 
 



  ANEXA IX.  
Sancţiuni  

 
Art. 493. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  
(2)Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni: 
 a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. 
(9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit.b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11) , art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2);  
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5) și alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), 
art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art.483 alin.(2); 
 (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 74 lei la 296 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 296 lei la 737 lei. 
 (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 344 lei la 1.673 lei. 
(4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 530 lei la 2.650 lei. 
 
 (5) În cazul persoanelor juridice, contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 297 lei la 1183 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă 
de la 1131 lei la 2820 lei. Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1378 lei la 6688 lei. 
 Contraventiilor prevazute in prezentul capitol li se aplica  dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimuljuridic al contraventiilor, aprobata cu 
modificari si completari prin  Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarileulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pelocsau in termen de celmul 48 ore deladata 
incheierii procesului-verbalori,dupacaz, de la data comunicarii acestuia a jumatate din minimul amenzii. 
 

ANEXA X.  
Taxele judiciare de timbru  

    
Constituie venit la bugetul local al  comunei Clinceni  sumele provenite din :  

• taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru , cu modificările și completările ulterioare. 
 
   Sumele prevăzute anterior se ajustează pentru a reflecta rata inflaţiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi 
Ministerul Dezvoltări   Regionale  şi Administraţiei Publice 
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr.   _2_la H.C.L nr._90/2019_ 

Regulament 

privind procedurile de acordare de facilităti fiscale de scutire sau reducere 

 la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren  

pentru persoanele fizice cu venituri mici 

Art.1. Persoanele fizice cu venituri mici, care pot beneficia de facilităti fiscale de reducere sau scutire la plata impozitului pe clădiri 

şi teren, pentru proprietatea situată la adresa de domiciliu, pe bază de cerere sunt :  

a. persoanele ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara; 

 b. persoanele fizice ale caror venituri lunare consta in exclusivitate din îndemnizatie de somaj sau ajutor social.  

Art.2. Persoanele fizice enumerate la art.1 pot beneficia de următoarele facilităti fiscale: 

 - scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în procent de 100% în cazul unor venituri nete totale pe 

proprietate mai mici de limita stabilită pentru venitul minim garantat – 142 Ron (< 142 Ron); 

 - reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în cazul unor venituri nete totale pe proprietate situate între 

venitul minim garantat şi salariul minim brut pe tară  ;  

Scutirea sau reducerea la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren se acorda numai pentru cladirea sau terenul 

situate la adresa de domiciliu a solicitantului, doar atâta timp cât exista conditiile de la art.1 din prezenta.  

Se calculeaza veniturile tuturor persoanelor care locuiesc impreuna cu solicitantul facilitatilor fiscale de scutire sau reducere la 

plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren.  



Art. 3. Înlesnirile la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren se acordă numai pe bază de cerere scrisă pentru acordare a 

înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului local. Cererea de acordare a facilitătii fiscale de scutire sau 

reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren va cuprinde :  

a. elementele de identificare a contribuabilului (nume, prenume, data şi locul nasterii, numele şi prenumele parintilor, adresa de 

domiciliu, seria şi numarul actului de identitate, emitentul şi data emiterii, cod numeric personal, etc.); 

 b. sumele datorate sau neachitate la bugetul local, constând în impozit pe clădiri şi impozit pe teren, inclusiv majorarile de 

întârziere, dobânzile şi penalitatile datorate pentru neplata la termen ;  

c. perioada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate, precum şi data scadentei acestora ;  

d. natura facilitătii fiscale solicitate şi o succinta prezentare a cauzelor ce au dus la imposibilitatea de plata a debitelor pentru care se 

solicita înlesnirea;  

Art. 4. Cererea de acordare a înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, împreuna cu documentele 

prevazute la alin. 2 se constituie într-un dosar care se depune de catre debitor la  Serviciul Contabilitate, Taxe, Impozite  şi 

Executări Silite , din cadrul Primariei   comunei  Clinceni. Documentele necesare scutirii sau reducerii de impozit pe clădiri sau 

teren sunt : 

 a. acte autentice, sau copii autentificate dupa acestea, ce fac dovada proprietatii (contract de vânzare-cumparare, titlu de proprietate, 

certificat de mostenitor, extras de carte funciara având o vechime mai mica de 30 de zile , etc.) ;  

b. copie dupa actul de identitate ; 

 c. declaratie pe proprie raspundere privind venitul net realizat, potrivit modelului din Legea nr.416/2001 ;  

d. cupon de pensii(daca este cazul) ;  

e. orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii.  

Art. 5. Dosarul solicitantului va cuprinde în mod obligatoriu, pe lânga actele si documentele enumerate mai sus, şi următoarele : 

- rezultatele anchetei sociale efectuate de Compartimentul Asistenţă Socială  din cadru Primariei  comunei Clinceni  privind situatia 

sociala a solicitantului ;  

- nota de constatare întocmita de inspectorii Serviciul Contabilitate, Taxe, Impozite  şi Executări Silite , din cadrul Primariei   

comunei  Clinceni  cu ocazia depunerii cererii şi a verificarii dosarului prin care se solicita facilitatea fiscala ; 

 - orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare, de respingere sau de modificare şi completare a cererii ;  

- propunerea de solutionare a cererii de acordare a facilitătii fiscale, elaborată de Serviciul Contabilitate, Taxe, Impozite  şi 

Executări Silite , din cadrul Primariei   comunei  Clinceni.  

 Art. 6. Dosarul complet se înainteaza primarului  comunei Clinceni, care va întocmi propuneri de aprobare sau de respingere a 

cererii de scutire sau de reducere la plata impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren. Propunerile vor fi înaintate consiliului 

local pentru dezbatere, aprobare sau respingere, potrivit reglementarilor legale.  

Art. 7. Termenul de solutionare a dosarului privind cererea de acordare a facilitătii fiscale de scutire sau reducere la plata 

impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren, este de 30 de zile de la data înregistrarii cererii la  Serviciul Contabilitate, Taxe, 

Impozite  şi Executări Silite , din cadrul Primariei   comunei  Clinceni.  



Art. 8. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren aferente anului fiscal 2017, pot fi solicitate 

şi acordate atât înaintea executarii silite a debitului, cât şi în timpul efectuarii acestuia.  

Art. 9. Executarea silita nu va fi pornita sau va fi suspendata, dupa caz, pentru creantele bugetelor locale de natura impozitului pe 

clădiri şi a impozitului pe teren pentru care au fost stabilite reduceri sau scutiri la plata prin hotarâri ale consiliului local, de la data 

comunicarii acestor hotarâri.  

Art. 10. Dosarul privind cererea de acordare a facilitătii fiscale de scutire sau de reducere la plata impozitelor pe cladire şi teren, se 

claseaza daca acesta nu poate fi întocmit în mod complet, respectiv daca nu cuprinde toate elementele prevazute la art. 2, din motive 

imputabile solicitantului, cum ar fi: refuzul de a pune la dispozitie organelor de control informatiile solicitate, neprezentarea tuturor 

documentelor solicitate de compartimentul de specialitate in vederea definitivarii dosarului, etc. Clasarea şi motivele acesteia vor fi 

comunicate în scris solicitantului in termen de 10 zile de la clasarea dosarului.  

Art.11. Facilitătile fiscale prevazute de prezentul regulament se pot acorda persoanelor solicitante, îndreptatite, numai pentru 

proprietatea (clădire şi teren aferent sau cote parti din acestea) situata la adresa de domiciliu a contribuabilului.  

Art.12. De facilitătile fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren, beneficiaza persoanele 

fizice solicitante, începând cu data de întâi a lunii următoare aprobarii cererii prin hotarâre a consiliului local, pâna la sfârsitul 

anului fiscal (31.12.2017), cu conditia achitarii debitelor restante pe anii anteriori şi a majorarilor de întârziere, dobânzilor şi 

penalitătilor aferente acestora. 

 Art.13 .Persoanele fizice cu venituri mici care beneficiaza de facilitatii fiscale de scutire sau reducere au obligatia sa declare orice 

modificare a situatiei veniturilor lor, in termen de 30 de zile de la aparitie. Prevederile prezentului Regulament se aplica incepand cu 

data de intai a lunii urmatoare aprobarii prin hotarare a consiliului local a cererii de acordare a facilitatii fiscale de scutire sau 

reducere. Facilitatea fiscala acordata va opera pe perioada existentei conditiilor pentru care s-au acordat, urmand a se anula 

incepand cu data de intai a lunii urmatoare modificarii acestora.  

 

 

 

 

  
 


