
ArtJ0 ali(ATNerespectarea de catre persoane fizice sau juridice a obligatiei de

asigurare a locuintelor constituie contraventie si se sanctioneaza
cu amenda de la 100 lei la 500 lei.

Contravenliilor prev6zute mai sus li se aplic6 dispoziliile Ordonanlei Guvernului nr' 2/2001 privind

regimuljuridic al contraven{iilor, cu modificirile qi completlrile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitlrii, pe

loJ 5uu in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dup[ caz, de la data

comunicirii acestuia, ajumdtate din minimul amenzii.

ANEXA 9 la HCL nr. /

PROCEDURILE SI CONDITIILE DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE LA PLATA
IMPOZITULUI PE CLADIRI SI TERENURI PENTRU PERSOANE FIZICE

I. DISPOZITII GENERALE

De facilitati fiscale beneficiaza persoanele frzice care detin bunuri supuse impunerii pe raza orasului

Cernavoda. lnlesnirile se acorda numai pentru impozitul pe cladiri si impozitul pe teren stabilite in sarcina

persoanelor fizice.
lnlesnirile care se pot acorda sunt scutiri de la plata impozitului pe cladiri si teren.

Scutirea de la plata impozitului pe cladiri si de la plata impozitului pe teren se acorda numai pentru locuinta

de domiciliu, precum si pentru terenul aferent acestuia.

Persoanele fizice care pot beneficia de prevederile prezentei hotarari sunt:

l.Scutiri qi facilitdti fiscale acordate in baza Codului Fiscal

a)persoanlle cu handicap grav sau accentuat qi persoanele incadrate in gradul t de invaliditate beneficiaz6, cf
art.284. alin.(4) Cod Fisial, de scutire de la plata urmdtoarelor categorii de impozite 9i taxe locale:

-impozitul pe clidiri
-impozitul pe teren
.taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desligurarea unei activititi economice.

b)persoanele cu handicap locomotor beneficiazit, cf. art.262, alin.(1), lit.a) Cod Fiscal, de scutire de la plata

impozitului aferent autot;rismelor, motocicletelor cu ataq gi mototriciclurilor adaptate handicapului acestora.

c)Veteranii de rdzboi beneficiaza, cf. art.284, alin.(l) lit.a) Cod Fiscal, de scutire de la plata urmatoarelor

categorii de impozite qi taxe locale:
-impozituI pe cl6diri
-impozitul pe teren
-impozitul pe mijloacele de transport,
-taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor qi autorizatiilor

d)Vaduvcle nerecAsdtorite ale vcteranilor de rizboi beneficiazi, cf. art.284, alin.(3) Cod Fiscal, de scutire de Ia

plata urmitoarelor categorii de impozite 9i taxe locale:

-impozitul pe clidiri
-impozitul pe teren.

e)Refugiatii, strnmutatii, foqtii detinuti politic ai luptitorii in rezistenta anticomuniste beneficiazd" cf. att'284 '
uiin.(t)] tir.U) Cod Fiscal, de scutire de Ia plata urmitoarelor categorii de impozire qi ta.re locale:
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-impozitul pe clSdiri
-impozitul pe teren
-impozitul pe mijloacele de transport
-taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor gi autorizatiilor

I)Revolutionarii gi urmagii eroilor martiri ai Revolutiei din Decembrie 1989 beneficiazi, cf. art.284, alin.(2)
Cod Fiscal, de scutire de la plata urmltoarelor categorii de impozite qi taxe locale:

-impozitul pe clidiri
-impozitul pe teren
-impozitul pe mijloacele de transpofi aferent unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.

Aceste scutiri se acordi incepind cu data de I a lunii urmltoare celei in care persoanele prevezute mai sus

depun cererea insotiti de documentele justificative pentru situatia in care se incadreaz[ gi numai pentru clddirile
qi terenurile de la adresele de domiciliu ale acestora.

2.Scutiri qi facilitlti fiscalc acordate in baza unor legi specifice
Veteranii de rizboi qi vdduvele nerecas5torite ale veteranilor de rdzboi beneficiazi, de scutire de la plata

impozitului corespunzitor terenurilor arabile in suprafatA de pAnd la 5 hectare gi a taxei speciale pentru situatii
de urgenti, cf. Legii 4411994 privind veteranii de rizboi, precum gi unele drepturi al invalizilor qi vdduvelor de
rdzboi, cu modificirile qi completirile ulterioare.
3.Scutiri qi facilititi fiscalc propuse spre aprobare Consiliului Local

Persoanele fizice ale ciror venituri nete lunare sunt mai mici dec6t salariul minim brut pe tar[ ori constau in
cxclusivitate din indemnizatie de qomaj sau ajutor social, pot beneficia de scutire sau reducere de la plata
irnpozitului pe clddiri gi a impozitului pe teren, cf. art.286, alin.(3) Cod Fiscal qi in baza Hotdrdrii Consiliului
Local

Persoanele care solicita facilitati la plata, pot beneficia de scutire de la plata impozitului pe cladirile si

terenurile detinute in proprietate deplina sau in cota pafte pentru care aceasta este proprietara.
Inlesnirea se acorda integral pentru proprietatea detinuta in comun de soti.

PROCEDURI SI CONDITII DE ACORDARE
a facilitatilor fiscale prevazute dc art.284 alin.(4) din Legea 57112003 privind Codul Fiscal cu modificarile

si complctarile ultcrioa re

Conform art.284, alin. (1), (2), (3), (4) din Legea 57l12003, "impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si ta,xa

pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre
persoanele......."

Scutirea la impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru
desfasurarea unei activitati economice se aplica si persoanelor cu gradul I de invaliditate.

Scutirile se acorda in proportie de 100% atat pentru bunurile proprii cat si pentru bunurile comune ale sotilor.
Scutirile de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren persoane fizice se aplica doar cladirii

utilizate ca domiciliu si/sau terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu. in baza urmatoarelor documente:
. cerere pentru acordarea scutiriil
o copie act de identitate proprietari;
o actul de proprietate al bunului pentru care se solicita scutirea de la plata impozitelor;
o documentul justificativ in baza caruia se acorda scutirea (certificat de incadrare in grad de

handicap/invaliditate, e1c.).

Pentru noile cazuri ivite scutirea se va acorda in baza cererii depuse impreuna cu documentele justificative,

scutirea aplicandu-se incepand cu prima zi a lunii urmatoare depunerii cererii.
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Taxa pentru cliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

Art.267 alin(l) - Taxa pentru
eliberarea ccrtificatului dc
urbanism in mcdiul urban

Nivelurile
prevazute

De HG
1309/2012

Nivelurile aprobate
pentru anul

2014
Taxa(lei)

Nivelurile propuse pentru
anul
2015

Taxa(lei)

Suprafata pentru care se obtine
certificatul dc urbanism:

In zona rurala 50% din
suma

a) pana la 150 m': inclusiv 5-6 6 6

b) intre l5 I m' si 250 m'z inclusiv 6-7 7 7

c) intre 251 m'? si 500 m2 inclusiv 7-9 o 9

d) intre 501 m'si 750 m'inclusrv 9-12 12 12

e) intre 75 l m' si 1000 m' inclusrv 12-14 14 t4
f) peste 1000 m'z 14+0,01 leu/m'z

pentru fiecare m2

care depaseste
1 000 m'

14+0,01 leu/m, pentru
fiecare m2 care

depaseste 1000 m'

14+0,01 lei/m2 pentru
ficcare m2 care depaseste

1000 m'

Art.267 alin.(3)-Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire:
a) pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta va fi calculata dupa urmatoarea
formula: Sd x Vi x 0,57o

unde: Sd : suprafata desfasurata a cladirii;
Vi : valoarea impozabila a cladirii.

Art.267 alin.(4)-Taxa pentru
clibcrarea autorizatiei de loraje sau
cxcavari.

intre0si 8 lei
inclusiv ptr fiecare m'

afectat
7 leilm' afectat T lei/m2afectat

Art.267 alin.(5)-Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier,in vederea
realiz.arii unei constructii,care nu sunt incluse in autorizatia de construire ,este egala cu 3oh din valoarea autorizata a

lucrarilor de santier
Art.267 alin.(6)-Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de cofturi,de casute sau rulote ori
campinguri,este egala cu zoh din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.

Art.267 alin.(7) Taxa pentru eliberarea
autorizaliei de construire pentru
chioscuri, tonete, cabine, spatii de
cxpunere, situate pe caile si in spatiile
publice, precum si pentru amplasarea
corpurilor si a panourilor de afisaj, a

firmclor si reclamelor.

intre0qi8lei
inclusiv pentru
fiecare m' de

suprafatS
ocupatd de

constructie

7 leilmz de suprafata
ocupata de
constructie

7 lei/mz de suprafata
ocupata de
constructie

Art.267 alin.(8)-Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in
alt alineat al art.267 este egala cu l"h din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.
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Art.267 alin.(9) -Taxa pentru eliberarea de desfiintare, totala sau partiala a unei constructii este egala cu 0,17o din
valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. ln cazul desfiintarii partiale a

unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte portiunea din constructie care
urmcaza a fi demolata.

eit.)
cu 307n din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei initiale.

Art.267 alin.(l1) Taxa pentru
eliberarea unei autorizatii privind
lucrarile de racorduri si bransamente la
retele publice de apa, canalizare, gaze,
termice, energie electrica, telefonie si

televiziune prin cablu

intre 0 9i 13 lei
inclusiv pentru
fiecare racord

10 lei pentru fiecare
racord

10 lei pentru fiecare
racord

Art,267 alin(l2) Taxa pentru avizarea
certificatului de urbanism de catre
cornisia de urbanism si amenajare a

teritoriului, de catre primar sau de catre
structurile de specialitate din cadrul
consiliului iudetean.

intre 0 9i 15 lei
inclusiv

10 lei/aviz 12 leilwiz

Art.267 alin(13) Taxa pentru eliberarea
ccrtificatului de nomenclatura stradala
si adresa-

intre0qi9lei
inclusiv

7 leilcertificat Tleilcertificat

A.rt.267 alin(14)-Pentru taxele prevazute la art.267 , stabilite pe baza valorii autorizate a Iucrarilor de constructie,se
aplica urmatoarele reguli:
a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita avizul si se

plaleste inainte de emiterea avizului;
b) in termen de l5 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie,dar nu mai tarziu de l5 zile de [a data la care

expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizalia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea
lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii adrninistratiei publice locale;
c) pana in cea de-a l5-a zi inclusiv,de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de

constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa
datorata pc baza valorii reale a lucrarilor de constructie;
d) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv,de la data Ia care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei
publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana

care a primit autorizalia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.

Art.267 alin(I5)-ln cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoana fizica,valoarea reala a lucrarilor de

constructie nu poale fi mai mica decat valoarea impozabila a cladirii stabilita conform art.251 din Codul Fiscal.

Nivelurile propuse
pentru anul

2015
Jei-

Nivelurile prevazute
de HG 1309/2012

Nivelurile aprobate
pentru anul

2014
- lei-
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Art.268 alin.(1)
(1) Taxa pentru eliberarea unei

autorizalii pentru desligurarea unei
aclivitili economice

0-l5lei t0 l0

Art.268 alin.(2)
Taxa pentru eliberarea
autorizatiilor sanitare de
functionare

0-20 lei 10 l0

Art.268alin.(3)-Taxa pentru
eliberarea de copii heliografice de
pc planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri detinute de
consiliile locale.

intre 0 9i 32 lei
inclusiv pentru
fiecare m' sau

fractiune de m2

l0 10

Illiberarea de cdtre organele administraliei publice centrale gi locale, de
alte autoritati publice, precum gi de institulii de stat, care, in
exercitarea atribuliilor lor, sunt in drept sd certifice anumite situafii
de fapt, a certificatelor, adeverinlelor qi a oriciror alte inscrisuri prin
care se atestA un fapt sau o situalie, cu exceptia acelor acte pentru care
se plateite o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare

2 2

Taxe privind activitatea de stare civila

Denumire taxe

Nivelurile
aprobate

pentru anul
2014
- lei-

Nivelurile
propuse

pentru anul
2015
- lei-

Eliberarea altor certificate de stare civili in locul celor
pierdute. furale sau d istruse:

- taxa extrajudiciarl de timbru
- taxa cAutare arhiva
- taxa de urgente

2

5

x

4
5

t0
Eliberarea dovezilor privind statutul civil

- taxa extrajudiciard de timbru
- taxa cdutare arhivi
- taxa de urgente

x
5

x

4

5

l0
Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civild rorndne a

actelor de stare civild intocmite in strAinalate 2 r0

Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civild a schimbdrii
numelui /sexului 13 13

Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civild a hotdrArilor
iudecdtoresti 2 4

l'axa pentru eliberarea Sesizirii pentru deschiderea
procedurii succesorale l0 10

Taxa pentru oficierea cisitoriilor in timpul programului:
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- taxa extraiudiciare de timbru 2 4
'faxa pentru oficierea cdsitoriilor in afara orelor de program:

- taxa extrajudiciari de tirnbru
- in zilele lucrdtoare
- s6mb[ta, duminica, sdrb[tori legale

2

50
100

4

50
r00

'l-axa pentru divortul pe cale administrativd,
someri si cazuri sociale

350
I00

incasarea taxelor astfel instituite pentru activitatea specifice stdrii civile se face anticipat la casieria
din cadrul Serviciului Impozite si Taxe.

1-axa pentru eliberarea certificatelor se achiti la momentul solicit[rii ceftificatelor Ia casierie.

Taxa pentru oficierea cisdtoriei in zile nelucrltoare qi sirbdtori legale, se achitd cu anticipalie, la data
depunerii dosarulu i de casatorie.
Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale

(Anexa 23) se achiti in momentul solicitlrii acestuia.
Taxa pentru schimbarea de nume sau prenume se achiti dupi aprobarea dispoziliei dati de Consiliul

Judelean gi in momentul inmindrii respectivei dispozi!ii solicitantului.
Taxa de timbru se incaseaz[ la momentul solicitirii certificatelor.
'laxa de urgenli se aplicd numai in cazul in care petentul solicit[ eliberarea documentului in termen de

24 ore.
Taxa pentru cAutare in arhivA (cautare acte 9i eliberare copii) se aplici in cazul in care se soliciti

eliberarea duplicatelor de certificate de stare civili sau adeverinlelor din care sa se ateste un fapt sau o
situalie (Anexa 9, cf. Legii nr. I I 9/ 1996)

TAXE REFERITOARE LA REGISTRUL AGRICOL

laxa pentru eliberarea/v izarea cenificatelor de producator se incaseaza in urma cererii depuse de
persoanele fizice producatori si se achita anticipat eliberarii certificatului de producator.

Taxele se fac venit la bugetul local.

Denumire taxa Nivelurile prevazute de
HG 1309t20t2

Nivelurile aprobate
pentru anul

2014

Nivclurile propusc
pentru anul

2015
Art. 268 alin(4) -Taxa pentru eliberarea
certificatelor de producator reglementata de
Lepea 14512014

intre 0 qi 80 lei
inc lu siv

15 20

laxa pcntru viza ccnificatelor de producator intre 0 qi 80 Iei
inclusiv

20 20

Dliberarea caltificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

- pentru animale sub 2 ani 2 ,

-: lgllrs 3[i]!!!9-pt!191 ul- 2 I 2 

-
.C"itir,ca."a1tra-r,scri"."a1t,un-misiun;iprop.ieialilasupr6e:
'
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animale 2 ani 4 4

Eliberarea de citre organele administraJiei publice centrale Si locale, de alte
autoriteli publice, precum gi de institutii de stat, care, in exercitarea atributiilor
lor, sunt in drept sA ce(ifice anumite situatii de fapt, a certificatelor,
adeverintelor ii a oricdror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie,
cu cxceplia acelor acte pentru care se pleteite o alta taxA extrajudiciara de
timbru mai mare

2 7

I. Taxa pentru servicii de xcrocopiat, scanat, multiplicat acte in arhiva in regim de urgenta

a. Se aproba:
a) taxa speciala privind servicii de xerocopiat, scanare, multiplicare acte din arhiva primariei

solicitate de persoane fizice sijuridice in cuantum de 5 lei/ doc;
b) taxa speciala pentru servicii de xerocopiat, scanare, multiplicare acte necesare populatiei

in raporturile acesteia cu orasul Cernavoda realizat in cadrul primariei in cuantum de

0,5 lei/docA4 si I,0 lei /doc ,A3

b. Plata acestora se face anticipat la casieria Impozite si Taxe, iar veniturile rezultate vor fi utilizate
pentru achizitionarea de materiale specifice activitatii de multiplicare, intretinerea aparaturii.

TAXE INCHIRIERE CAMINE CULTURALE

Se aproba cuantumul taxei pentru inchirierea salii de spectacole a CAMINELOR CULTURALE pentru

desfasurarea diverselor activitati, dupa cum urmeaza'.

Denumirea taxei
Niveluri aprobate

pentru anul
20t4

-leilzi-

Niveluri propuse
pentru anul

2015
- leilzi-

1. Taxa de inchiriere a

caminului cu ltu ra I

-obiceiuri iarna
-nunti/botezuri
-alte activitati

100
200

100
200

2.'faxa inch iriere baie ovine 100 lei/zi ptr.500ovine
250 lei zilptr.mai mult de 500

ovine

100 leilzi ptr.50Oovine
250 lei zilptr.mai mult de
500 ovine

Taxele se achila anricipar Ia casieria institutiei. dupa aprobarea cererii si programarea aclivitatii respective

si se vor face venit la bugetul local.

Presedinte de sedinta

Vizat pentru legalitate
Secretar
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