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Anexa nr.1 la HCL Girovnr.____din __________2019
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 Girov

în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

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
0,12% 0,13 %

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

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

Art. 458 alin. (1) 1,3% 1,30%
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Art. 460 alin. (1) 0,2% 0,2%
Art. 460 alin. (2) 1,3% 1,3%
Art. 460 alin. (3) 0,4% 0,4%
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 1.278 1.110 x x x x 1.337 1.161
B 1.024 768 x x x x 1.071 803
C 768 511 x x x x 803 535
D 500 256 x x x x 523 268

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

RANGUL IV RANGUL V RANGUL IV RANGUL V

A B C D A B C D A B C D A B C D
1 Teren arabil 28 21 19 15 28 21 19 15 32 24 22 19 29 22 20 16
2 Pășune 21 19 15 13 21 19 15 13 24 22 19 15 22 20 16 13
3 Fâneață 21 19 15 13 21 19 15 13 24 22 19 15 22 20 16 13
4 Vie 47 35 28 19 47 35 28 19 54 40 32 22 49 36 29 20
5 Livadă 54 47 35 28 54 47 35 28 62 54 40 32 56 49 36 29
6 Pădure sau alt

teren cu vegetație
forestieră

28 21 19 15 28 21 19 15 32 24 22 19 29 22 20 16

7 Teren cu ape 15 13 8 0 15 13 8 0 19 15 9 0 16 13 8 0
8 Drumuri și căi

ferate
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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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

Rangul IV cu coeficientul
de corectie

Rangul V
cu

coeficien
tul de
corectie

Rangul IV cu coeficientul
de corectie

Rangul V cu
coeficientul de

corectie

1 Teren cu construcții 31 29 32 30
2 Teren arabil 51 49 53 51
3 Pășune 28 26 29 27
4 Fâneață 28 26 29 27
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 56 54 59 56
5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 0
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 57 55 60 58
6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0 0
7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut

la nr. crt. 7.1
16 14 17 15

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 0 0 0
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 4 6 4
8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 32 36 33
9 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0
10 Teren neproductiv 0 0 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 2019

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

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
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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
72 76

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3

inclusiv
146 152

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 294 297
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 2019

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

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 152 lei/an 159 lei/an

* 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 0 151
2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 144 400 151 418
3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 400 562 418 588
4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 562 1.274 588 1.333
5 Masa de cel puțin 18 tone 562 1.274 588 1.333

II 3 axe
1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 144 251 151 263
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2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 251 516 262 540
3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 516 675 540 706
4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 675 1.033 706 1.081
5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1.033 1.604 1081 1.678
6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1.033 1.604 1081 1.678
7 Masa de cel puțin 26 tone 1.033 1.604 1081 1.678

III 4 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 670 679 700 710
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 679 1.060 710 1.108
3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.060 1.683 1.108 1.760
4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.683 2.497 1.760 2.612
5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.683 2.497 1.760 2.612
6 Masa de cel puțin 32 tone 1.683 2.497 1.760 2.612

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 68
4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 65 149 68 156
5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 149 349 156 365
6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 349 451 365 472
7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 451 814 472 851
8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 814 1.427 851 1.492
9 Masa de cel puțin 28 tone 814 1.427 851 1.492

II 2 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 140 325 146 340
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 325 535 340 560
3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 535 785 560 821
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4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 785 949 821 992
5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 949 1.558 992 1.629
6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.558 2.162 1.629 2.261
7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.162 3.282 2.261 3.433
8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.162 3.282 2.261 3.433
9 Masa de cel puțin 38 tone 2.162 3.282 2.261 3.433

III 2 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.721 2.395 1.800 2.505
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.395 3.254 2.505 3.403
3 Masa de cel puțin 40 tone 2.395 3.254 2.505 3.403

IV 3 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.520 2.111 1.590 2.208
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.111 2.920 2.208 3.054
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.920 4.319 3.054 4.517
4 Masa de cel puțin 44 tone 2.920 4.319 3.054 4.517

V 3 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 864 1.046 904 1.094
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.046 1.563 1.094 1.635
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.563 2.487 1.635 2.601
4 Masa de cel puțin 44 tone 1.563 2.487 1.635 2.601

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 36
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 53 55
d. Peste 5 tone 65 68
Art. 470 alin. (8) Mijlocul de transport pe apă

Masa totală maximă autorizată
NIVELURILE STABILITE
PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Impozit - lei - Impozit - lei -
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 22
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2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 57 60
3. Bărci cu motor 213 223
4. Nave de sport şi agrement 1.134 1.186
5. Scutere de apă 213 223
6. Remorchere şi împingătoare: x x
a) până la 500 CP, inclusiv 559 559
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909 909
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1398 1398
d) peste 4000 CP 2237 2237
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182 182
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x x
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 182
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone,
inclusiv

280 280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 490

Art. 472 alin. (2) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL
2020

10% 10%

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

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

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 3.50 4
c) între 251 și 500 m² inclusiv 4,50 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 14 + 0,01 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 15 16
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Art. 474 alin. (10)
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 8,00/m2 8,00/m2

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

8,00/m2 8,00/m2

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

13/racord 14/racord

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 20 21
Art. 475 alin. (2)
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

81 85

Art. 475 alin. (3) lit. a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea
activității de alimentație publică pentru o suprafață de până la 30 m2,
inclusiv Zona A

480 502

Art. 475 alin. (3) lit. a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea
activității de alimentație publică pentru o suprafață intre 30 m2 -100 m2,
inclusiv ZonaB

360 377

Art. 475 alin. (3) lit. a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea
activității de alimentație publică pentru o suprafață de pana la 500 m2,
inclusiv Zona C

360 377

Art. 475 alin. (3) lit. a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea
activității de alimentație publică pentru o suprafață de pana la 500 m2,
inclusiv Zona D

240 251

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

405 424



Pagina 9 din 53

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

1% 1%
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 32 33
b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj
pentru reclamă și publicitate 23 24

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 481 alin. (2) (pana la 2%-pana la 5% dupa caz)
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%

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE

Art. 484
Taxe speciale

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Sunt prevăzute în Anexa A
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CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE

Art. 486
Alte taxe locale

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Sunt prevăzute în Anexa B

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE

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

Art. 489 alin. (1) și (2) - cota adiţională
la impozitul pe clădirile nerezidințiale aflate
în proprietatea persoanelor fizice

50% 50%

Art. 489 alin. (1) și (2) - cota adiţională
la impozitul pe clădirile rezidințiale aflate în
proprietatea persoanelor juridice

40% 50%

Art. 489 alin. (1) și (2) - cota adiţională
la impozitul pe clădirile nerezidințiale aflate
în proprietatea persoanelor juridice

40% 40%

*Se inserează rând pentru fiecare impozit și taxă locală asupra căruia/căreia se stabilește cotă adițională.
Art. 489 alin. (4) 100% 100%
Art. 489 alin. (5) 100% 100%

CAPITOLUL XI – SANCȚIUNI

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 493
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)

LIMITELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

- lei - - lei -
 lit. a) se sancționează cu amendă 75 79
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 lit. b) se sancționează cu amendă 285 300
(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.

330 345

(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

510 535

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.   
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 225 235
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 855 873
 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

990 1.035

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

II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare

LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2

1) Extras din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru: „Art. 4. - … (2) Taxele prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 40% de către consiliul local în a cărui rază teritorială se află
sediul prestatorului de servicii.
(3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevăzută la alin. (2), în funcție de necesitățile funcționării normale a serviciilor publice și de îndeplinirea atribuțiilor ce revin autorităților administrației publice locale.
(4) În cazul în care nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se modifică prin dispoziții legale, majorarea de până la 40% se va aplica la noile niveluri.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Art. 13. – Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcție de rata inflației, prin:
a) hotărâre a consiliilor locale, în condițiile stabilite prin legea privind impozitele și taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locale;”

2) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
………………………………………………………………………………
c) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.
(11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. … c) se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și

Administrației Publice.”
Art. 4. alin. (2) COTELE STABILITE DE LEGE

PENTRU ANUL 2019
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020
0% - 40%

Extras din norma juridică
NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2

PENTRU ANUL 2019
- lei -

NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2

PENTRU ANUL 2020
- lei -
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CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea

Supremă de Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice
1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte
autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor,
sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor
acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2 2

Potrivit prevederilor art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: „Certificatele, adeverințele sau alte documente pentru care
legea prevede plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.”
2. Eliberarea certificatului de producător Abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind

impozitele și taxele locale
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x x

- pentru animale sub 2 ani 2 2
- pentru animale peste 2 ani 2 2

4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap
de animal, în bilete de proprietate: x x

- pentru animale sub 2 ani 2 2
- pentru animale peste 2 ani 5 5

5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală Abrogat prin art. 1 pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanței
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

6. Eliberarea, la cerere. A certificatelor medico-legale și a altor certificate
medicale folosite în justiție 2 2
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 2
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a
sexului 15 15
9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 2
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare
civilă întocmite de autoritățile străine 2 2
11.Reconstituirea și întocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civilă 2 2
12.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,
distruse sau deteriorate 2 2

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor

de vânătoare și de pescuit
1. Acte de identitate: x X
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a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români,
eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini
și pentru persoanele fără cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind
schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români

5 5

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale

persoanelor fără cetățenie 6 6
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 3
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 2

CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și
remorcilor: x x

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500
kg inclusiv 60 60

b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între
750 kg inclusiv și 3.500 kg inclusiv Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009

c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de
3.500 kg 145 145
2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor
neînmatriculate permanent sau temporar 9 9
3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor 414 414

CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu

modificările și completările ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza
Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere**)

15 15

**) Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și
forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate,
eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere se fac gratuit.

NOTĂ: Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabilește potrivit dispozițiilor legale.

lnk:ORU%20GUV%20105%202004%200
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III. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2

1) Extras din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „Art. 50. – (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se
actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.;”
2) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
………………………………………………………………………………
b) taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege;

………………………………………………………………………………
(11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) … se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și

Administrației Publice.”

Extras din norma juridică
NIVELURILE

ACTUALIZATE1/AJUSTATE2

PENTRU ANUL 2019
- lei -

NIVELURILE
ACTUALIZATE1/AJUSTATE2

PENTRU ANUL 2020
- lei -

Art. 3. – (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:
a) până la valoarea de ……1) lei – 8%, dar nu mai puțin de …..2) lei; 5001) … 202) 5001) … 202)
b) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 7% pentru ce depășește ……4) lei; 5011) … 5.0002) … 403) … 5004) 5011) … 5.0002) … 403) … 5004)
c) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 5% pentru ce depășește ……4) lei; 5.0011) … 25.0002) … 3553) … 5.0004) 5.0011) … 25.0002) … 3553) …

5.0004)
d) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 3% pentru ce depășește ……4) lei; 25.0011)… 50.0002)… 1.3553)… 25.0004) 25.0011)… 50.0002)… 1.3553)…

25.0004)
e) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 2% pentru ce depășește ……4) lei; 50.0011)… 250.0002)…2.1053)… 50.0004) 50.0011)… 250.0002)…2.1053)…

50.0004)
f) peste ……1) lei - ……2) lei + 1% pentru ce depășește ……3) lei. 250.0001) … 6.1052) … 250.0003) 250.0001) … 6.1052) … 250.0003)
Art. 5. – (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:
b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui
coproprietar …… lei pentru fiecare coproprietar; 50 50

Art. 6. – (1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale
prevăzute de titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în
continuare Cod de procedură civilă, se taxează cu ……1) lei, dacă valoarea cererii nu
depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a căror valoare depășește ……4)
lei.

501)… 2.0002) … 2003)… 2.0004) 501)… 2.0002)… 2003)… 2.0004)

(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul
de procedură civilă, se taxează cu …… lei. 200 200

(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate
potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de
procedură civilă, se taxează cu …… lei.

100 100
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(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială, când sunt neevaluabile în
bani, se taxează cu 201) lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanță
președințială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 502) lei, dacă valoarea
acesteia nu depășește 2.0003) lei, și cu 2004) lei, dacă valoarea ei depășește 2.0005)
lei.

201)… 502)… 2.0003) … 2004)…2.0005) 201)… 502)… 2.0003) …
2004)…2.0005)

Art. 7. – Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele
morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice se taxează
cu …… lei.

100 100

Art. 8. – (1) Se taxează cu …… lei următoarele acțiuni și cereri introduse la instanțele
judecătorești: 100 100

(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este accesorie
acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic
patrimonial se taxează cu 501) lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.0002) lei, și
cu 3003) lei, pentru cererile a căror valoare depășește 5.0004) lei.

501)… 5.0002) … 3003)… 5.0004) 501)… 5.0002)… 3003)… 5.0004)

Art. 9. – Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:
a) cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant la proces – pentru
care se solicită recuzarea - …… lei; 100 100

b) cereri de strămutare în materie civilă - …… lei; 100 100
c) cereri de repunere în termen - …… lei; 20 20
d) cereri de perimare - …… lei; 20 20
e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile
judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - …… lei 20 20

f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în
judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - …… lei; 20 20

h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute - …… lei; 50 50
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci
când sunt efectuate de către instanță - …… lei/pagină; 0,20 0,20

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare
exemplar de copie - …… leu/pagină; 1 1

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau
situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate
în arhiva acestora - …… leu/pagină;

1 1

l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile
judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu …… lei pentru fiecare
exemplar de copie.

5 5

Art. 10. – (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:
a) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a titlurilor, altele decât hotărârile
judecătorești, pentru fiecare titlu - …… lei; 20 20

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - …… lei. 50 50

lnk:CPV%20PRL%201000000%202010%20190
lnk:CPV%20PRL%201000000%202010%20200
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(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a
căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este
mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate
depăși suma de ……1) lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul
executării silite nu este evaluabil în bani, contestația la executare se taxează
cu ……2) lei.

1.0001) … 100 1) 1.0001)… 100 1)

(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu ……1) lei,
dacă valoarea cererii nu depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a căror
valoare depășește ……4) lei.

501)… 5.0002) … 3003)… 5.0004) 501)… 5.0002)… 3003)… 5.0004)

Art. 11. – (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:
a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să
consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere
- …… lei;

20 20

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - …… lei; când cererile au ca obiect
instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor se taxează cu …… lei; 1001)… 1.0002) 1001) … 1.0002)

c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii de
soluționare a contestației - …… lei. 20 20

Art. 12. – Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum
urmează:
a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului
acestora - …… lei; 300 300

b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute în
Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum și
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei;

200 200

c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop
lucrativ, fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei.

100 100

Art. 13. – Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează:
a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru constatarea
încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a
sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea oricăror măsuri în
scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării
acestora ori pentru restabilirea dreptului atins - …… lei;

100 100

b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor
născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv
drepturile patrimoniale ale inventatorului - …… lei;

100 100

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene și
modele industriale - …… lei. 300 300

lnk:LEG%20PRL%2062%202011%200
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Art. 14. – (1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele
judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu
modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind
falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
287/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind
redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de
asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu …… lei.

200 200

(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări în
registrul comerțului se taxează cu …… lei. 100 100

Art. 15. – Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:
a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în
continuare Codul civil - …… lei;

200 200

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din Codul
civil - …… lei; 100 100

c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil -
…… lei; 50 50

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației
compensatorii - …… lei; 50 50

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect
stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției
părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor
persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei - ……
lei fiecare cerere;

20 20

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - …… lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii,
de taxă de timbru. 20 20

Art. 16. – În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei
autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează:
a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins,
precum și pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a oricărui altui
înscris - …… lei;

50 50

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite
printr-un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de …… lei. 300 300

Art. 17. – Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum urmează:
a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau,
după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost
soluționate conflictele de competență dintre notarii publici - …… lei;

100 100

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act
notarial - …… lei. 20 20

Art. 18. – Se taxează cu …… lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr.
188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare: 20 20

lnk:LEG%20PRL%2085%202006%200
lnk:ORD%20GUV%2010%202004%200
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Art. 19. – În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de
constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii
pronunțate se taxează cu …… lei.

20 20

Art. 20. – Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuție
fondul dreptului, se taxează cu …… lei. 50 50

Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau
mixte și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu …… lei. 20 20

Art. 22. – Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:
a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a
fi utilizate în străinătate - …… lei pentru fiecare înscris ori copie; 10 10

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - …… lei; 300 300
c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic și a
experienței dobândite în România, în vederea admiterii și practicării acesteia în
celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European;
pentru atestarea calificării de traducător și interpret autorizat, în vederea exercitării
acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic
European ori în Confederația Elvețiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic
judiciar în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau
ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană - …… lei;

100 100

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale
de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr.
200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru
profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare - ……
lei.

100 100

Art. 23. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din:
a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de
prima instanță, dar nu mai puțin de …… lei; 20 20

b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani,
dar nu mai puțin de …… lei. 20 20

Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu …… lei dacă
se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7
din Codul de procedură civilă.

100 100

(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept
material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din
taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de ……1) lei; în aceeași ipoteză,
pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu ……) lei.

1001)… 1002) 1001)… 1002)

Art. 25. – (1) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după
caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: 20 20

(2) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz,
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: 50 50

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele
hotărârii se timbrează, în toate situațiile, cu …… lei. 100 100

Art. 26. – (1) Pentru formularea contestației în anulare se datorează taxa de …… lei. 100 100
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(2) Cererea de revizuire se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv de revizuire
invocat. 100 100

(3) Acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv
invocat. 100 100

Art. 27. – Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite
de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu …… lei. 20 20

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE Anexa A
Art. 484
Taxe speciale NIVELURILE STABILITE DE

CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

- lei -

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

- lei -
Nr.
crt
.

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

aceste taxe speciale
DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE ACTIVITATE

ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA

1. 1
art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din
29 iunie 2006 privind finanţele publice
locale

Pentru transcrierea certificatelor de stare civilă emise de către autorităţile
străine, în termen de 14 zile calendaristice

100 100

2.
art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din
29 iunie 2006 privind finanţele publice
locale

Pentru emiterea de extrase pentru uz oficial, anexa 9, dovezi din actele
de stare civilă, în termen de 48 de ore lucrătoare

20 20

3.

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din
29 iunie 2006 privind finanţele publice
locale

DENUMIRILE TAXELOR
SPECIALE ȘI DOMENIILE
DE ACTIVITATE ÎN CARE

S-AU INSTITUIT
ACESTEA

Intervalul orar în care
se oficiază căsătoria

Minute alocate pentru
oficierea căsătoriei

- Minute -

NIVELURILE
STABILITE DE

CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

- LEI -

Taxă oficiere căsătorie
la sediul primăriei din

str.Calea Romanului, nr.337,
Girov

În timpul săptămânii
Luni-vineri 15 Nu se aplică taxe

Sâmbătă 15 50
Duminică şi sărbători legale 15 200

În situaţia în care nici unul dintre viitorii
soţi nu au domiciliul sau reşedinţa în

comuna Girov
Taxă suplimentară 200

Taxă oficiere căsătorie în altă
locaţie decât

sediul primăriei din
str.Calea Romanului, nr.337,

Girov si
sediul Centru Cultural din
str.Contesti, nr.370 Girov

În timpul săptămânii
Luni-vineri 15 500

Sâmbătă 15 500
Duminică şi sărbători legale 15 500

În situaţia în care nici unul dintre viitorii
soţi nu au domiciliul sau reşedinţa în

comuna Girov
Taxă suplimentară 200
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4.
art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29
iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa specială pentru servicii de xerocopiat, multiplicat acte
necesare populatiei în raporturile acesteia cu comuna Girov,
realizate în cadrul Biroului financiar-contabil Impozite și Taxe
Locale

1 leu / pagina 1 leu / pagina

5. art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29
iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa specială privind servicii de xerocopiat acte din arhiva
Biroului financiar-contabil Impozite și Taxe Locale solicitate
de persoane fizice si juridice

50 lei / 1 pagină 50 lei / 1 pagină

6. art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29
iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa specială pentru eliberarea , de către Biroului financiar-
contabil Impozite și Taxe Locale , înainte de expirarea
termenului legal, a Certificatul de atestare fiscală pentru persoane
fizice și juridice

Persoane
fizice
lei

Persoane
juridice
lei

Persoane
fizice
lei

Persoane
juridice
lei

10 30 10 30

7. art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29
iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa specială pentru vizarea , de către Biroului financiar-contabil
Impozite și Taxe Locale, a Fișei de înmatriculare / radiere auto,
dacă se eliberează în aceeași zi cu solicitarea sau în următoarele
3 zile lucrătoare de la data solicitarii

Persoane
fizice
lei

Persoane
juridice
lei

Persoane
fizice
lei

Persoane
juridice
lei

20 30 20 30

8. art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29
iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa specială de comunicare, la cererea terțelor persoane
fizice/juridice - Înștiințare de plată / Adeverință privind obligațiile
datorate bugetului local al comuna Girov

Persoane
fizice
lei

Persoane
juridice
lei

Persoane
fizice
lei

Persoane
juridice
lei

5 20 5 20

9. art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29
iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa specială de comunicare, la cererea terțelor persoane
fizice/juridice - Situația privind bunurile și serviciile cu care
contribuabilul figurează în evidența organului fiscal

Persoane
fizice
lei

Persoane
juridice
lei

Persoane
fizice
lei

Persoane
juridice
lei

10 50 10 50

10. Taxa speciala utilizare buldoexcavator lei/ora 125 131

11.
Taxe speciale de utilizare a micorbicrobuzelor scolare pentru deplasarea elevilor in excursii aferente activitatilor
scolare
Lei/km

1,5 1,60

NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea tuturor taxelor speciale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
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CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE Anexa B
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2019
- lei -

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

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

-Lei/mp/zi- -Lei/mp/zi-

Tonete pentru vânzare de produse (cu excepţia florilor) 3 3
Vânzare diferite produse în chioşcuri (cu excepţia florilor) 1 1
Ocupare loc public pentru amplasare mijloace de publicitate 1 1
Prestari servicii diferite 1 1
Alte activităţi : cultural – sportive , distracţii populare, circuri, menajerii şi alte
asemenea

1 1

Amplasare maşini de îngheţată , lăzi frigorifice, dozatoare, dulapuri frigorifice 1 1
Acţiuni promoţionale , prezentare produse, amplasare podium 3 3
Ocupare loc public pentru depozitare de diverse materiale 1 1
Comercializare flori şi ocuparea domeniului public pentru diverse ocazii :

- cu contract
- fără contract

5
17

5
17

Art. 486. - (2)  Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și
utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică
locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru
activitățile cu impact asupra mediului înconjurător.

-Lei/ an - -Lei/ an -

pentru meseriaşi şi cărăuşi * 13 13
pentru liber profesionişti ** 31 31
pentru mori, prese de ulei şi darace 61 61
pentru alte activităţi neprevăzute mai sus *** 67 67

*- prin “meseriaşi si cărăuşi ” în sensul prezentei se definesc : persoanele fizice autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi pe bază de liberă iniţiativă şi a căror venituri realizate se
impun pe bază de norme de venit stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean , 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 si asociaţiile familiale care
desfăşoară activităţile prevăzute sau neprevăzute mai sus.

Valoarea prevăzută in anexă nu poate să depăşească, în cazul mai multor activităţi, valoarea însumată rezultată din activităţi individuale .
Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale
administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca
majorarea să poată depăși 50% din această valoare*.

500 523

Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.

lei / m.p. lei / m.p.



Pagina 22 din 53

scara 1:500 24 24
scara 1:1000 26 26
scara 1:2000 28 28
Sunt asimilate copiilor heliografice și extrasele din harta digitală a comunei Girov
în format electronic - sub formă de fișier în format imagine (extensie .pdf) respectiv pe
hârtie format A4 sau A3 astfel :

A4 A5 A4 A5

scara 1:500 5 10 5 10
scara 1:1000 7 15 7 15
scara 1:5000 9 20 9 20
format electronic 20 20 20 20
NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL Anexa C
Nr.
crt. Temeiurile juridice

1. Scutiri si reduceri acordate in baza art. 456 alin. (2) :
a) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
b) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
c) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor
aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
d) clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
e) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și
completările ulterioare,
f) facilităti fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădire pentru persoanele fizice cu venituri mici.
g) Cladirile construite privind acordarea de facilităţi fiscale pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul comunei Girov
h) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
Scutirile sau reducererile se acorda conform regulamentului de acordarea afacilitatilor fiscal care se regaseste in Anexa 2.

2. Scutiri si reduceri acordate in baza Art. 464 alin. (2)
a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține
afectațiunea de interes public;
b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe
durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține
afectațiunea de interes public;
d) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;
e) terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu
modificările și completările ulterioare;
g) terenurile aferente cladirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
h)terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau
ajutor social;
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Scutirile sau reducererile se acorda conform regulamentului de acordarea afacilitatilor fiscal care se regaseste in Anexa D.
3. Art. 469 alin. (2)

a)Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1
ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative
b)Mijloacele de transport apartinand organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea si functionarea caminelor de batrâni si a caselor pentru ocrotirea copiilor
orfani si a copiilor strazii
Scutirile sau reducererile se acorda conform regulamentului de acordarea afacilitatilor fiscal care se regaseste in Anexa 2.

4. Art. 476 alin. (2)
c) lucrări executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

5. Art. 485 alin. (1)
a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite
pentru activități economice;
d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter
umanitar, social și cultural;
e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire,
activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în
condițiile legii;
f) reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

6. Art. 487 alin. (1)
scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 următoarelor persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite
pentru activități economice;
d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter
umanitar, social și cultural;
e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire,
activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în
condițiile legii.

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

teritoriale.
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I. Regulamentul de aplicare a facilitatilor fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren
pentru persoanele fizice cu venituri mici, asa cum sunt cuprinse in anexa C la punctul 1 litera f si punctul 2 litera h

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.5

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 - 125 Ron (< 125 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 care a fost stabilit la nivelul de 1050 ron (intre 125 si 1050 RON);
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 Directia Impozite şi Taxe Locale (DITL), din cadrul Primariei comunei
Girov.
Documentele necesare scutirii sau reducerii de impozit pe clădiri sau teren sunt :
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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 Serviciul de stare civila şi autoritate tutelara din cadru Primariei comunei Girov sau de SPAS privind
situatia sociala a solicitantului ;
- nota de constatare întocmita de inspectorii DITL 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 Biroul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Girov.

Art. 6. Dosarul complet se înainteaza primarului municipiului, 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 DITL din cadrul Primariei comunei Girov.

Art. 8. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren aferente anului fiscal 2016, 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. Facilităţile 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, beneficiază persoanele fizice
solicitante, începând cu data de întâi a lunii următoare aprobarii cererii prin hotarâre a consiliului local, pâna la sfârşitul anului fiscal
(31.12.2019), 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, în termen de 30 de zile de la aparitie.Prevederile prezentului Regulament se aplica începand cu data de
întâi a lunii urmatoare aprobarii prin hotărâre a consiliului local a cererii de acordare a facilitatii fiscale de scutire sau reducere.
Facilitatea fiscala acordată va opera pe perioada existentei condiţiilor pentru care s-au acordat, urmând a se anula începand cu data de întâi a
lunii urmatoare modificării acestora.
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II. Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile afectate de calamităţi naturale prevazute in
anexa C la puctul 1, litera d si punctul 2 litera d

Art. 1. În situaţia producerii unor calamităţi naturale, (cutremure, inundaţii sau incendii provocate de fenomene naturale, alunecări sau
prăbuşiri de teren etc.) se acordă scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren.

Art. 2. De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligaţiei de plată aferente clădirilor şi/sau terenurilor care au fost
afectate în urma unor calamităţi naturale.
Art.3 Sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţilor naturale se pot înregistra în scris la Biroul Realtii cu publicul din cadrul Primăriei
comunei Girov, în termen de maxim 72 de ore de la producerea calamităţii.

1. Biroul Realtii cu publicul centralizează toate sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţii, pe care, în maxim 7 zile de la
înregistrare le înaintează comisiei de evaluare a pagubelor produse la imobilele şi gospodăriile inundate în urma unei situaţiii de urgenţă,
comisie numită prin Dispoziţia Primarului nr................

2. În termen de 7 zile de la data primirii sesizărilor, comisia de evaluare a pagubelor verifică pe teren sesizările, încheind un proces –
verbal de constatare conform modelului redat la finalul capitolului III.

3. Procesul – verbal se încheie în 4 exemplare, din care un exemplar rămâne la persoana afectată de calamitatea naturală, un exemplar
rămâne la comisie, iar câte un exemplar se comunică Biroului Realtii cu publicul

Art. 3. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă persoanelor în cauză, pe o perioadă de 5 ani incepând cu data de 1 ianuarie a
anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative şi se acordă pentru anul fiscal următor.
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PROCES – VERBAL nr.______________
Încheiat azi, _______________

Subsemnaţii ___________________________________________, din cadrul_____________________
___________________________________________, din cadrul ____________________
___________________________________________, din cadrul _____________________ ca urmare a cererii
nr._________/________, a d-lui (d-nei)_________________________ prin care solicită scutire la plata impozitului pe
clădire şi /sau teren, pentru imobilul situat în comuna Girov, str._______________________ nr. _____, bl._____, sc.____,
ap._____, conform Hotărârii Consiliului Local nr. _______/_______, deplasându-ne la faţa locului am constatat
următoarele:

1. În urma calamităţii naturale produse, au fost afectate:

2. Pagubele produse sunt:

3. Se impun luarea următoarelor măsuri:

4 D-l/ d-na ________________________, poate beneficia de scutire la plata impozitului pe clădire şi/sau teren, în acest
scop fiind necesar să depună o cerere în acest sens, însoţită de un Extras CF, nu mai vechi de 30 de zile. Cererea se depune
în maxim 30 de zile de la data producerii calamităţii, la sediul Primăriei comunei Girov.
Prezentul proces –verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, în prezenţa d-lui/d-nei ______________________________,
căruia i s-a înmânat 1 exemplar.

Data Semnături
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III. Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului/taxe pentru clădirile şi terenurile aferente clădirilor utilizate
pentru furnizarea de servicii sociale de către ONG-uri si intreprinderi sociale prevazute in anexa C la punctul 1 litera h si
punctul 2 litera g

Art. 1. ONG-urile si intreprinderile sociale care deţin clădiri şi teren aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale pot
beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri şi teren.

Art. 2. Serviciile sociale care trebuie desfăşurate de ONG-urile si intreprinderile sociale pentru a beneficia de scutire sunt de tipul:
a. recuperare şi reabilitare;
b. suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;
c. educaţie informală extracurriculară 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/taxei pe clădiri/teren, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

a. ONG-urile si intreprinderile sociale 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. asociaţia sau fundaţia să fie acreditată ca furnizor de servicii sociale;
c. în clădire să să se desfăşoare exclusiv serviciile sociale pentru care asociaţia sau fundaţia a fost acreditată;
d. furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal.

Art. 4. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere , modelul fiind la finalul capitolului, depusă la organul
fiscal, însoţită de următoarele documente:

a. actul de înfiinţare al ONG-urilor si intreprinderii sociale;
b. statutul ONG-ului/intreprinderii sociale;
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c. certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociaţiei sau fundaţiei;
d. memoriu de activitate;
e. raportul de inspecţie fiscala;

f. extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
Art. 5. Scutirea de la plata impozitului/taxei 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 ONG-urile si intreprinderile sociale care solicită scutire 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.

1. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
2. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii și recalcularea impozitului începând cu data acordării facilității.
1. ONG-urile si intreprinderile sociale care beneficiază de scutire 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.7Anual, până cel târziu la data de 30 ianuarie, ONG-urile si intreprinderile sociale care beneficiază de scutire de 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.

1. 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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CĂTRE,
PRIMĂRIA COMUNEI GIROV

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 solicit scutire de la
plata*____________________________________, pentru imobilul situat în __________________________, conform Hotărârii Consiliului
Local al comunei Girov nr.______/________.

La prezenta cerere anexez:
- actul de înfiinţare al asociaţiei/fundaţiei;
- statutul asociaţiei/fundaţiei;
- certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociaţiei sau fundaţiei;
-memoriu de activitate;
- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

De asemenea, declar că am luat act de următoarele precizări:

1.Nedeclararea oricăror modificări intervenite 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, se sancţionează cu amendă şi duce la anularea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.

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 prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au
intervenit modificările.

Data _____________ Semnătura,
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VI. Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile restituite sau retrocedate prevazute in anexa
C la puctul 1, litera a,b,c si punctul 2 litera a,b,c

Art. 1. În cazul cladirilor si terenurilor dobandite in conditiile Legii 10/2001, O.U.G. nr.94/2000, O.U.G. nr. 83/1999., se acorda scutirea de
plata impozitului pe cladirii sau a impozitului pe teren.

Art. 2. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă persoanelor în cauză, incepând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui
în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative şi se acordă pentru anul fiscal următor.

Art. 3. Formularul utilizat pentru solicitarea scutirii se regaseste la finalul capitolului.

CĂTRE,
PRIMĂRIA COMUNEI GIROV

Ssemnatul (a)_______________________________________, domiciliat (ă) în
______________________________________________________, posesor al B.I./C.I. seria ______, nr.____________,

CNP________________________, (co)proprietar al imobilului situat în ________________________________ prin prezenta solicit scutire de
la plata*____________________________________, pentru imobilul situat în __________________________, conform Hotărârii Consiliului

Local al Comunei Girov nr.______/________.

La prezenta cerere anexez:
-toate actele doveditoare ale incadrarii cladirii si a terenului in situatia precizata la art. 1 .
- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
De asemenea, declar că am luat act de următoarele precizări:

1.Nedeclararea oricăror modificări intervenite 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, se sancţionează cu amendă şi duce la anularea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.
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 prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au
intervenit modificările.

Data _____________ Semnătura,
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VIII. Regulament privind instituirea Taxei speciale pentru eliberarea de către Biroul financiar-contabil Impozite și Taxe Locale a
unor documente și prestarea unor servicii în comuna Girov

Pct.1 În sensul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a prezentei hotarâri,taxele speciale sunt instituite de Consiliul local
pentru funcționarea unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice si juridice, care se folosesc de serviciile publice pentru care s-au
instituit taxele speciale.

Pct.2 Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor făcute de serviciile existente la nivelul Consiliului local, motivate si justificate pe
baza documentelor privind cheltuielile de întreținere, funcționare și dotare a serviciilor publice respective.

Pct.3 Taxele speciale se instituie de către consiliul local în următoarele condiţii:
- taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite;
- cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului local;
- veniturile realizate din taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea şi funcţionare a serviciilor
pentru care s-au instituit taxele speciale;
- cuantumul taxelor speciale trebuie să acopere cel puţin cheltuielile curente de întreţinere şi funcţionare a serviciilor;
- sumele din taxele speciale rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, o dată cu încheierea
exerciţiului bugetar;
- modul de instituire, stabilire, încasare, declarare, destinaţia taxelor speciale, contravenţiile şi sancţiunile în domeniu se stabilesc prin hotărâre
a consiliului local, odată cu instituirea taxelor speciale;
- pentru neachitarea la scadenţă a contravalorii serviciului prestat, se vor percepe majorări şi/sau penalităţi de întârziere conform prevederilor
legale în vigoare
Pentru anul 2020 se instituie următoarele taxe speciale:
1. Taxe speciale pentru servicii de xerocopiat, multiplicat
Pct.4 Se instituie:
a) taxa specială pentru servicii de xerocopiat, multiplicat acte necesare populatiei în raporturile acesteia cu comunei Girov, realizate în cadrul
Biroului financiar-contabil Impozite și Taxe Locale, în sumă de 1 leu / 1 pagină
b) taxa specială privind servicii de xerocopiat acte din arhiva Biroului financiar-contabil Impozite și Taxe Locale solicitate de persoane fizice si
juridice . ,în sumă de 50 lei / 1 pagină
Pct.5 Plata acestei taxe se face anticipat, la Biroului financiar-contabil Impozite și Taxe Locale, iar sumele obținute din aceste taxe vor fi
utilizate pentru achiziționarea de materiale specifice activității de multiplicare, și întreținerea aparaturii.

2. Taxa specială pentru eliberarea , de catre Biroului financiar-contabil Impozite și Taxe Locale, înainte de expirarea termenului legal,
a următoarelor documente.
Pct.6 Se instituie :
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Taxa specială pentru eliberarea , de către Direcția Impozite și Taxe Locale, înainte de expirarea termenului legal, a următoarelor documente:
- Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice și juridice ;
- Fișa de înmatriculare / radiere a mijloacelor de transport auto, pentru persoanele fizice și juridice ;
- Taxa specială pentru vizarea, de către Direcția Impozite si Taxe Locale, a abonamentelor și biletelor pentru spectacole.
- Inștiințare de plată privind obligațiile datorate bugetului local pentru persoane juridice.

- Situația privind bunurile si serviciile cu care contribuabilul figurează in evidența organului fiscal în cazul contribuabililor persoane juridice.
Pct.7 Taxa instituită la pct.6 se datorează de către contribuabilii, persoane fizice și juridice, care solicită eliberarea înainte de termenul legal a
documentelor menționate la pct.6 și este în cuantum de :
Pct.8 Taxele speciale se achită anticipat , odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor iar veniturile realizate vor fi utilizate de către
Direcția Impozite și Taxe Locale pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, investiții, reparații și igienizare birouri ale Biroului financiar-contabil
Impozite și Taxe Locale).

3. Taxa specială de comunicare, la cererea terțelor persoane fizice/juridice, a situației privind patrimoniul și /sau obligațiile de plată
ale contribuabililor înregistrați in evidențele fiscale ale Biroului financiar-contabil Impozite și Taxe Locale.
Pct.9 Se instituie taxa specială de comunicare, la cererea terțelor persoane fizice/juridice, a situației privind patrimoniul si /sau obligațiile de
plată ale contribuabililor inregistrați în evidențele fiscale ale Biroului financiar-contabil Impozite și Taxe Locale și este în cuantum de :
Pct.10 Informațiile cu caracter fiscal se comunică in condițiile Legii nr.207/2015, privind Codul de procedura fiscală.
Pct.11 Taxa nu se datorează de către instituțiile publice.
Pct.12 Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea cererii, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Biroului financiar-contabil Impozite și
Taxe Locale pentru dotări (tehnica de calcul, birotică, investiții, reparații și igienizare birouri ale Biroului financiar-contabil Impozite și Taxe
Locale).
Pct.13 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 NR.2

ACTE NORMATIVE CU PRIVIRE LA TAXELE SI IMPOZITELE LOCALE
Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite si taxe locale si Hotărârile Consiliului
Local al Comunei Girov cu impact asupra impozitelor si taxelor locale din perioada 2015-2019.
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Anexa D

Anexa privind regulamentele si procedurile de administrare a scutirilor sau reducerilor
precum si a taxlor speciale

II. Regulamentul de aplicare a facilitatilor fiscale acordate potrivit H.C.L. nr. 226/27.11.2014 privind acordarea de
facilităţi fiscale pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul comunei Girov modificata
prin HCL nr. 93/17.12.2018, prezentate in anexa C punctul 1, lit.g si puctul 2, lit. f

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU ATRAGEREA DE INVESTIŢII ŞI CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ PE
TERITORIUL COMUNEI GIROV

I. Dispoziţii generale

Art.1
(1) Prin prezenta procedură se instituie o schemă denumită „Ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă
pe teritoriul comunei Girov”.

(2) Prezenta schemă se aplică pe raza comunei Girov şi este adoptată prin hotărâre de Consiliu Local.

(3) Prezenta schemă se fundamentează pe prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr.1407/2013 privind aplicarea art.107 şi art.108 din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene(TFUE) –publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013

II. Obiectivele prezentei scheme

Art.2.
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Obiectivul general al prezentei scheme îl constituie dezvoltarea economico-socială a comunei Girov prin atragerea de investiţii generatoare şi

creatoare de noi locuri de muncă.

Obiectivele specifice ale prezentei scheme sunt:

 Crearea de noi locuri de muncă în regiune, cu efecte imediate asupra reducerii ratei şomajului, respectiv creşterii gradului de ocupare al

forţei de muncă.

 Stimularea întreprinderilor locali prin acordarea de facilităţi fiscale în vederea realizării de investiţii în regiune, cu efecte imediate

asupra dezvoltării economico-sociale a regiunii.

III.Cadrul legal

Art.3.
La elaborarea prezentei proceduri au fost avute în vedere următoarele acte normative:

- O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată prin Legea nr. 137/2007;

- O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.125;

- Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art.286 alin.6;

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale;

- Legea concurenţei nr.21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr.1407/2013 privind aplicarea art.107 si art.108 din Tratatul privind funcţionare Uniunii
Europene (TFUE) –publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013

IV. Domeniul de aplicare al schemei

Art.4.
Prezenta schemă se aplică întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia:
a) Întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele de pescuit şi acvacultură, reglementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr.

104/2000;
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b) Întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară a produselor agricole aşa cum erau enumerate în Anexa 1 la Tratatul
Instituind Comunitatea Europeană;

c) Întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole aşa cum sunt enumerate în Anexa
1la Tratatul Instituind Comunitatea Europeană în următoarele cazuri:

 Când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producători primari
sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

 Când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

d) Activităţilor legate de export către state terţe sau state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele
destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) Activităţilor care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul celor importate;

f) Întreprinderile care activează în sectorul cărbunelui, aşa cum este denumit în Decizia Consiliului nr.2010/787/UE privind ajutorul de stat
pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L336 din 21.12.2010;

g) Achiziţionării de vehicule pentru transport rutier de mărfuri acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în contul
terţilor;

h) Întreprinderilor în dificultate, potrivit Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare
aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C249/31.07.2014.

V. Definirea termenilor utilizaţi

Art.5
În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:

a) Administratorul schemei – Comuna Girov - Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

b) Furnizorul de ajutor de minimis – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Girov;

c) Întreprinderea este orice persoană juridică, indiferent de forma de organizare, care desfăşoară activităţi în scop lucrativ, total sau parţial;

d) Întreprindere unică –include toate întreprinderile între care există cel puţin una din relaţiile următoare
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(a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale
unei alte întreprinderi;
(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în
cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau
asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
Întreprinderile care întreţin cu una sau mai multe întreprinderi relaţiile la care se face referire la lit. a-b sunt considerate întreprinderi unice.

e) Categoria IMM:

 Întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are sub 250 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane
de euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro;

 Întreprinderea mică este întreprinderea care are sub 50 de angajaţi şi cărei cifră de afaceri anuală şi /sau a cărui bilanţ anual nu
depăşeşte 10 milioane de euro.

 Microîntreprinderea este definită ca fiind o întreprindere care are sub 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi /sau a cărei total al
bilanţului anual nu depăşeşte 2 milioane de euro. În prezenta schemă microîntreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor
mici;

f) Întreprinderi mari sunt întreprinderi care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr.651/2014 al Comisiei;

g) Întreprinderi în dificultate sunt întreprinderi definite conform Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea
întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C249/31.07.2014.;

h) Investiţie Iniţială reprezintă o investiţie în active fixe corporale şi necorporale referitoare la: crearea unei noi afaceri prin înfiinţarea de
noi unităţi, extinderii unei afaceri prin extinderea unei întreprinderi existente,

i) Active corporale – activele reprezentând clădirile

j) Active necorporale – sunt active care rezultă în urma transferului de tehnologie, prin achiziţia de brevete, know-how sau cunoştinţe
tehnice nebrevetate;

k) Valoarea investiţiei iniţiale – totalitatea costurilor de realizare a investiţiei, înregistrată în evidenţele contabile ale investitorului care a
recepţionat obiectivul de investiţii;
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l) Investitor este o persoană juridică română organizată conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi
completările ulterioare, sau persoane juridice nerezidente în România;

m) Număr de personal – reprezintă numărul de persoane angajate de investitor cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, existent în
unitate la momentul recepţionării investiţiei, justificat prin declaraţia lunară la asigurările sociale depusă la Casa Judeţeană de Pensii, în
cazul persoanelor juridice rezidente în România. În cazul persoanelor juridice nerezidente, se va depune un document similar;

n) Crearea de locuri de muncă – reprezintă o creştere netă a numărului de salariaţi, angajaţi direct într-o anumită unitate faţă de media
ultimelor 12 luni, în consecinţă, locurile de muncă desfiinţate în cursul acestei perioade de 12 luni trebuie scăzute din numărul aparent
de locuri de muncă create în aceeaşi perioadă;

o) Locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii – înseamnă locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiţiei,
inclusiv locurile de muncă create în urma unei creşteri a ratei de utilizare a capacităţii create de investiţie. Numărul locurilor de muncă
ce trebuie create trebuie să fie efectiv ocupate, nefiind luate în calcul posturile vacante.

p) Profil de activitate reprezintă activitatea desfăşurată de investitor, corespunzător clasificaţiei activităţilor din economia naţională, cu
ponderea cea mai mare, înscrisă în situaţiile financiare ale investitorului;

q) Alocare specifică individuală reprezintă valoarea totală a scutirii la plata impozitului pe clădiri şi /sau a impozitului pe teren care poate
fi acordată unei întreprinderi, în cadrul prezentei scheme;

r) Facilitatea fiscală reprezintă reducerea sau scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi /sau a impozitului pe teren, acordată în baza
prezentei scheme;

s) Produse agricole – sunt produse enumerate în Anexa I la Tratatul CE, cu excepţia produselor piscicole;

t) Transformarea produselor agricole – este o operaţiune asupra produsului agricol în urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol,
cu excepţia activităţilor agricole necesare preparării unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

u) Comercializarea produselor agricole – înseamnă deţinerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice
alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către producător primar către revânzători sau operatori şi a oricărei
activităţi constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări;o vânzare de către un producător primar către consumatorii
finali care consideră comercializarea, în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

v) Rata de actualizare – rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană pentru România în baza unor criterii obiective şi publicată în
Jurnalul oficial al Uniunii Europene şi pe Internet.
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VI. CATEGORII DE FACILITĂŢI FISCALE. CONDIŢII DE ACODARE

Art.6.
“(1)Facilităţile fiscale care se pot acorda întreprinderilor în cadrul prezentei scheme de ajutor, pentru realizarea unei investiţii iniţiale, sunt
reducerea sau scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, în funcţie de valoarea investiţiilor efectuate şi a numărului de
noi locuri de muncă create ca urmare a realizării investiţiilor, astfel:
a) Pentru investiţiile care au o valoare intre 100.000- 300.000 euro echivalent în lei şi care conduc la crearea a cel puţin 10 noi locuri de muncă
în Comuna Girov, ca urmare a realizării a unei investiţii iniţiale, se acordă o reducere de 50 % la plata impozitului pe clădiri şi scutire de la
plata impozitului pe teren aferent investiţiei; Perioada de acordare a reducerii /facilităţii fiscale este de 3 ani
de la finalizarea investiţiei iniţiale.
b) Pentru investiţii care au o valoare intre 300.000- 1.000.000 euro echivalent în lei şi care conduc la crearea a cel puţin 30 noi locuri de muncă
în Comuna Girov , ca urmare a realizării a unei investiţii iniţiale, se acordă o reducere de 65% la plata impozitului pe clădiri şi scutire de la
plata impozitului pe teren aferent investiţiei; Perioada de acordare a reducerii /facilităţii fiscale este de 3 ani de la finalizarea investiţiei iniţiale.
c) Pentru investiţiile care au o valoare intre 1.000.000 – 3.000.000 euro echivalent în lei şi care conduc la crearea a cel puţin 100 noi locuri de
muncă în Comuna Girov, ca urmare a realizării a unei investiţii iniţiale, se acordă o reducere de 75 % la plata impozitului pe clădiri şi scutire de
la plata impozitului pe teren aferent investiţiei; Perioada de acordare a reducerii /facilităţii fiscale este de 3 ani de la finalizarea investiţiei
iniţiale.
d) Pentru investiţiile care au o valoare mai mare de 3.000.000 euro echivalent în lei şi care conduc la crearea a cel puţin 200 noi locuri de
muncă în Comuna Girov , ca urmare a realizării a unei investiţii iniţiale, se acordă o reducere de 100 % la plata impozitului pe clădiri şi scutire
de la plata impozitului pe teren aferent investiţiei; Perioada de acordare a facilităţii fiscal este de 3 ani de la finalizarea investiţiei iniţiale.
Informaţii pentru determinarea categoriei la care se încadrează un potenţial beneficiar (punctele a-d):
Crearea locurilor de muncă: reprezintă o creştere netă a numărului de salariaţi, angajaţi direct într-o anumită unitate faţă de media ultimelor 12
luni. Angajarea de persoane trebuie să aibă loc până la finalizarea investiţiei iniţiale, şi locurile de muncă trebuie menţinute pe o perioadă de cel
puţin 5 ani de la finalizarea investiţiei iniţiale.
Valoarea investiţiei: pentru încadrarea într-o categorie de sprijin se va calcula valoarea totală a investiţiei fără TVA, calculat la cursul BNR cu
respectarea Art. 6, alin (4).
Cheltuielile totale de investiţii se compun din: achiziţia de clădiri. lucrări de construcţii, cheltuieli de proiectare, consultanţă şi asisenţă
tehnică – toate categoriile fără TVA, cu respectarea Art. 6, alin (5)”

(2) Ajutorul instituit prin prezenta schemă se acordă întreprinderilor numai pentru realizarea unei investiţii iniţiale şi se fundamentează pe
Orientările comunitare privind ajutoarele regionale 2014-2020 , respectiv pe Regulamentul (CE) nr. 651 din 2014 de declarare a anumitor
categorii de ajutoare compatibile cu Piaţa comună in aplicarea art. 107 şi art. 108 din TFUE
(3) Acordarea ajutorului pentru investiţia iniţială este condiţionată de menţinerea acesteia şi a locurilor de muncă nou create în urma
finalizării acesteia, pentru o perioadă de minim 5 ani de la data finalizării investiţiei.
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(4) În cazul în care cheltuielile totale de investiţii cuprind şi facturi emise în alte valute: în vederea dovedirii realizării valorii minime de
investiţie facturile în alte valute vor fi calculate la cursul BNR valabil la data:
a) Pentru achiziţii: data semnării contractului de vânzare-cumpărare
b) Pentru imobile: data semnării contractului de vânzare-cumpărare
c) Pentru lucrări de construcţii: data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

(5)Valoarea investiţiei se stabileşte prin însumarea (fără TVA):
- cheltuielilor pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
- cheltuieli cu achiziţia de imobile
- alte cheltuieli privind punerea în funcţiune a investiţiei, care se regăsesc în valoarea imobilizării corporale de natura clădirilor, conform
standardelor de contabilitate internaţionale.
(6) Procesul verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor va fi însoţit de dovada depunerii la serviciul de specialitate a Comuna Girov , a
declaraţiei privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire, precum şi de dovada achitării eventualelor diferenţe de
taxe, în urma regularizării.
(7) Nu se acordă ajutor de minimis pentru acele întreprinderi care au început sau au finalizat o investiţia iniţială înainte de emiterea acordului
de principiu pentru acordarea de facilităţi fiscale.
(8) Ajutorul de minimis, potrivit prezentei scheme, se acordă sub formă de reducere sau de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a
impozitului pe teren, în una sau mai multe tranşe, respectiv la data de scadenţă a creanţelor fiscale. Tranşele se actualizează la valoarea de la
momentul acordării ajutorului. Rata de actualizare va fi rata de referinţă aplicată la momentul acordării ajutorului.

Art.7
(1)Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentată de plafonul de minimis astfel:
a) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice , aşa cum este definită de prezenta schemă, pe o perioadă de 3 ani
consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs),cumulată cu valoarea alocării financiare solicitate în conformitate cu prevederile
prezentei scheme , nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro. Acest plafon se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de
obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.
b) Pentru întreprinderi care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate
întreprinderii unice , aşa cum este definită de prezenta schemă, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în
curs),cumulată cu valoarea alocării financiare solicitate în conformitate cu prevederile prezentei scheme , nu poate depăşi echivalentul în lei a
100.000 euro. Acest plafon se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat
din surse naţionale sau comunitare.

(2)Anii fiscali care trebuie luaţi în considerare sunt exerciţiile financiare utilizate în scop fiscal de întreprindere. Perioada relevantă de trei ani
trebuie evaluată pe bază continuă astfel încât, pentru o fiecare nouă acordare a ajutorului de minimis trebuie determinată suma totală a
ajutorului de minimis acordat în exerciţiul financiar în cauză, precum şi pe perioada ultimelor două exerciţii financiare.
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(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu
valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de minimis menţionat la alin I,
aplicantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutorul care nu depăşeşte aceste plafoane.

Art.8
“(1)Reducerea sau scutirea de la plata impozitului pe clădire şi teren se acordă, în limita bugetului alocat şi al pragului de minimis, până la
expirarea valabilităţii schemei (31. 12. an 2017 – dată până la care se pot emite acordurile de finanţare) , pe o perioadă de trei ani fiscali
consecutivi ( 3 ani după finalizarea investiţiei iniţiale ) astfel:
Facilitatea se acordă începând cu data întâi a lunii următoare celei în care Consiliul local a aprobat prin Hotărâre acordarea facilităţilor fiscale
solicitate.

Art. 9
Plafonul de minimis în cazul ajutoarelor de minimis acordate de Comuna Girov cumulează facilităţile la impozitul pe clădire cu cele de la
impozitul pe teren.

Art. 10
Echivalentul în euro al facilităţii acordate pe fiecare an fiscal, va fi obţinut la cursul de schimb al BNR, la data acordării.

VII. a) CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIARI

Art.11
(1)Pot beneficia de facilităţi fiscale prevăzute în prezenta schemă, persoanele juridice care, la data acordării ajutorului, îndeplinesc următoarele
condiţii:
a) beneficiarii sunt întreprinderi unice , mari sau mici şi mijlocii, care desfăşoară o activitate economică în România şi efectuează investiţii pe

raza Comuna Girov ;

b) sunt persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la registrul comerţului ca societăţi comerciale, conform Legii nr. 31/1990 privind

societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

c) întreprinderea să se încadreze într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 alin 1 şi să îndeplinească toate cerinţele prevăzute în prezenta

schemă;

d) întreprinderea să realizeze profit din activitatea de bază, conform ultimei situaţii financiare anuale trimise şi înregistrate la administraţia

teritorială a Ministerului Finanţelor Publice;

e) întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă lichidare sau faliment, activitatea să nu fie administrată de un judecător
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sindic, să nu aibă restricţii în activităţile comerciale, să nu aibă activităţile suspendate, să nu fie subiectul unei înţelegeri a creditorilor sau să

nu se afle într-o situaţie similară cu cele menţionate anterior;

f)1. întreprinderea să nu înregistreze datorii privind plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului local al Comuna Girov. Această condiţie se

consideră îndeplinită şi în cazul în care, obligaţiile fiscale sau eventualele diferenţe de obligaţii fiscale, sunt achitate în termen de maxim 30 de

zile de la data depunerii cererii;

f)2. întreprinderea să nu înregistreze datorii privind plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general ( Direcţia Generală a Finanţelor

Publice ).

g) întreprinderea să nu se afle în dificultate potrivit paragrafului 20 din Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea

întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C249/31.07.2014;

h) nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de natură financiar-economică, pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească

definitivă;

i) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;

j) întreprinderea unică să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor

locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care cumulat cu suma solicitată în proiect, să depăşească echivalentul în lei a 200.000

euro, iar în cazul întreprinderii care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost echivalentul a 100.000 euro;

k) să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel

de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

m) prezintă un „plan bugetar de investiţii” şi un „plan al angajărilor” cu respectarea cerinţelor de la art. 11

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU PLANUL BUGETAR DE INVESTIŢII ŞI PENTRU PLANUL ANGAJĂRILOR VIZATE

Planul bugetar de investiţii:

 Planul bugetar de investiţii vizează o investiţie iniţială, respectiv: o investiţie în active fixe corporale şi necorporale referitoare la:

crearea unei noi afaceri prin înfiinţarea de noi unităţi, extinderii unei afaceri prin extinderea unei întreprinderi existente,
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 Planul bugetar de investiţii respectă domeniul de aplicare al prezentei scheme prezentat la punctul IV., art. 4.

 Planul bugetar de investiţii trebuie să cuprindă o defalcare pe capitole şi linii bugetare, cu specificarea cheltuielilor previzionate a fi

efectuate şi repartizate pe fiecare linie /capitol bugetar.

Planul angajărilor vizate:

 Planul angajărilor vizate respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse

 Planul angajărilor vizate cuprinde posturile pe care se vor face aceste angajări şi momentul înregimentării acestora în cadrul

solicitantului de facilităţi fiscale.

(2)Solicitanţii care sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale şi incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt
eligibili pentru a primi finanţare în cadrul schemei.

Art. 12.
Nu pot fi beneficiarii prezentei scheme de ajutor de minimis întreprinderile care se află în una din următoarele situaţii:

a)Sunt considerate întreprinderi în dificultate, potrivit paragrafului 20 din Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi

restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C249/31.07.2014;

b) Înregistrează debite restante la bugetul local al Comuna Girov sau /şi debite restante la bugetul general consolidat.

c) Împotriva acestora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat şi decizia de recuperare nu a fost deja executată conform

prevederilor legale în vigoare;

d) Desfăşoară activităţi în activităţile exceptate conform Art. 4

e) Nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în cuprinsul prezentei scheme.

VIII. ANULAREA SAU ÎNCETAREA FACILITĂŢILOR FISCALE APLICATE PE BAZA ACORDULUI DE FINANŢARE
Art.13.

(1) Dacă se constată că beneficiarul nu a respectat condiţiile de eligibilitate prevăzute în cadrul prezentei scheme - facilităţile prevăzute de
prezenta schemă se anulează.

(2) Facilităţile fiscale prevăzute de prezenta schemă se anulează și dacă:
a) Investiţia nu se finalizează în perioada prevăzută în „Planul bugetar de investiţii”;
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b) Investiţia nu se finalizează până la expirarea valabilităţii schemei. (31.12.2017);
c) Investiţia şi locurile de muncă nou create în urma finalizării acesteia nu au fost menţinute de întreprindere pentru o perioadă de minim 5

ani de la finalizarea investiţiei;
d) Terenul/clădirea se înstrăinează pe parcursul acordării facilității fiscale;
e) Nerespectarea cerinţelor specifice prevăzute în cuprinsul prezentei scheme.

Art.14.
Anularea facilităţii are ca efect recalcularea retroactivă a impozitului datorat, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, conform prevederilor
legale.

Art.15. Facilităţile prevăzute de prezenta schemă încetează a se acorda:
a) În cazul în care, cu ocazia revizuirii anuale se constată că societatea figurează în evidenţele fiscale ale Comuna Girov cu obligaţiile de

plată restante faţă de bugetul local al Comuna Girov ;
b) În situaţia în care se constată că societatea a atins plafonul de minimis sau s-a utilizat bugetul alocat, începând cu luna următoare, se

sistează acordarea ajutorului de minimis;
c) În situaţia în care, în urma reevaluării valorii investiţiei, valoarea va fi mai mică decât valoarea iniţială din procesul verbal de recepţie,

de la data reevaluării, şi aceasta nu se mai încadrează în plafonul solicitat conform art. 6;
d) În orice alte situaţii prevăzute de lege şi prezenta schemă.

IX. DURATA SCHEMEI

Art.16. Prezenta schemă de ajutor de minimis se derulează până la expirarea valabilităţii acesteia, respectiv 31.12.2017, în limita bugetului
alocat.
Facilităţile fiscale vor fi acordate pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea investiţiei iniţiale, dar nu mai târziu de 31.12.2020.

X. BENEFICIARII şi BUGETUL SCHEMEI

Art.17.
Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutorul de minimis în temeiul prezentei scheme este de 35.

Art.18.
Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia,
este de 900.000 euro.după cum urmează
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An 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buget
anual Eur

50.000 150.000 300.000 300.000 50.000 50.000

Sumele nefolosite în anii menţionaţi se reportează în anii următori, neputând depăşi suma totală de 300.000 euro acordată pentru un an.

XI. MODALITATEA DE IMPLEMETARE A SCHEMEI

Art.19.
Facilităţile fiscale prevăzute de prezenta schemă se acordă investiţiilor iniţiale începute după data intrării în vigoare a schemei. Începerea
investiţiei iniţiale va fi în mod obligatoriu numai după obţinerea acordului de principiu pentru acordarea de facilităţi fiscale.

Art.20.
Documentaţia necesară depunerii cererii de obţinere a acordului de principiu pentru acordarea de facilitate fiscale

(1) Orice solicitant care doreşte să beneficieze de ajutorul de minimis, în condiţiile prezentei scheme, depune la Direcţia Impozite şi Taxe
Locale Comuna Girov o cerere scrisă + un plan bugetar de investiţii + un plan al angajărilor vizate; cererea fiind formulată de
reprezentantul legal al societăţii sau împuternicitului acestuia şi semnată în original, prin care solicită acordarea de facilităţi fiscale
pentru investiţiile efectuate sau investiţiile pe care şi le propun a le executa;

(2) Cererea + cele 2 planuri ( plan bugetar de investiţie + plan al angajărilor vizate ) vor fi însoţite de următoarele documente justificative,
cu caracter general:

a) Actele de înfiinţare ale societăţii comerciale, ale asociaţilor, fundaţiilor şi cooperaţiilor (actul de înfiinţare, statut, sentinţă
judecătorească de dobândire a personalităţii juridice);

b) Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Comuna Girov , care să nu fie mai vechi de 30 de
zile de la eliberare, privind: datele de identificare; codul unic de înregistrare; asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii;
domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate; punctele de lucru ale întreprinderii; data ultimei menţiuni
înscrise în registrul şi obiectul acesteia; dacă întreprinderea este sau nu în stare de faliment, reorganizare judiciară sau alte situaţii de
lichidare a activităţii prevăzute de lege; dacă persoana juridică a fost condamnată pentru o faptă ce constituie infracţiune de natură
economică sau fiscală, pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă;

c) Codul unic de înregistrare sau codul fiscal al societăţii;
d) Bilanţul solicitantului pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat
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e) Documente pentru locaţia de implementare a investiţiei iniţiale:
Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau contract de concesiune, Extras de carte funciară (în cazul clădirilor care urmează a fi
construite)

f) Cazierul fiscal eliberat de organul fiscal, în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
g) Împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta

semnează cererea;
h) Fotocopia a buletinului de identitate /cărţii de identitate a persoanei împuternicite să semneze cererea;
i) În cazul în care proiectul include realizarea de lucrări de construcţii:
 Autorizaţia de construire aferentă obiectului de investiţie, în termen de valabilitate;
j) Opisul cu documentele depuse pentru obţinerea facilităţilor fiscale.

Notă: Documentele solicitate vor fi depuse în original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al
întreprinderii.

(3) Cererea şi planul bugetar de investiţii + planul angajărilor vizate vor fi însoţite de declaraţiile pe propria răspundere a reprezentatului
legal al întreprinderii, în formă scrisă şi autentificată, cu privire la:

a) Sectorul principal şi secundar de activitate al întreprinderii;
b) Faptul că întreprinderea nu se află în procedura de executare silită, insolvenţă, lichidare sau faliment, activitatea să nu fie administrată

de un judecător sindic, să nu aibă restricţii în activităţile comerciale, să nu aibă activităţile suspendate, să nu fie subiectul unei înţelegeri
a creditorilor sau să nu se afle într-o situaţie similară cu cele menţionate anterior;

c) Faptul că nu este îndeplinită nici o condiţie pentru a fi considerată întreprindere în dificultate, potrivit paragrafului 20 din Orientărilor
privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene C249/31.07.2014;

d) Nu a fost constatată în sarcina persoanei juridice o faptă ce constituie infracţiune de natură economică sau fiscală, pentru care s-a
pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă;

e) Faptul că suma totală a ajutoarelor minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul
fiscal in curs , fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200000
euro, iar în cazul întreprinderilor care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, suma primită de întreprinderea
unică nu depăşeşte echivalentul in lei a 100.000 euro.

f) Faptul că întreprinderea nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a ajutorului de stat sau, în cazul în care a
făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de
decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

g) Faptul că întreprinderea nu a beneficiat de ajutor de minimis sau ajutor de stat pe alte scheme regionale de la alţi furnizori de ajutor de
stat pentru aceleaşi costuri eligibile ale investiţiei iniţiale pentru care a solicitat ajutorul de minimis în temeiul prezentei scheme;
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h) Faptul că întreprinderea nu face subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale şi incompatibile sau utilizate
abuziv;

i) Faptul că toate cheltuielile cuprinse în valoarea investiţiei au fost efectuate pentru obiectivul (clădirea) pentru care s-a solicitat
facilitatea fiscală; că toate cheltuielile cuprinse în valoarea investiţiei ( conform planului bugetar de investiţii ) au fost efectuate pentru
obiectivul (clădire) pentru care s-a solicitat facilitatea fiscală;

j) Faptul că , toate informaţiile înscrise în cuprinsul declaraţiei corespund realităţii;
k) Faptul că prin investiţia pentru care se acordă facilitatea se vor crea noi locuri de muncă, în numărul prevăzut la art. 6 alin 1, pe raza

administrativ-teritorială a Comuna Girov . Investiţia şi locurile de muncă vor fi menţinute cel puţin 5 ani de la expirarea perioadei
pentru care au fost acordate facilităţile.

Notă: Declaraţiile notariale pe proprie răspundere precizate la alin. (3) pot fi prezentate separat, sau pot fi cuprinse într-un singur înscris.

Art. 21
(1)După emiterea acordului de principiu pentru acordarea de facilităţi fiscale, solicitantul poate demara realizarea investiţiei iniţiale. În cel
târziu 30 de zile lucrătoare de la data finalizării investiţiei iniţiale beneficiarul va prezenta Cererea pentru acordarea de facilităţi fiscale.
(2)Documente justificative care trebuie anexate la această cerere:
a. Autorizaţia de construire aferentă obiectivului de investiţii realizat;
b. Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, încheiat în termenul prevăzut de prevederile legale în vigoare , regularizarea taxei
autorizaţiei de construire, dovada achitării taxei de regularizare;
c. Proces verbal de recepţie a activelor tangibile şi intangibile achiziţionate în cadrul investiţiei iniţiale
d. Contract de vânzare-cumpărare clădiri şi Extras de carte funciară (în cazul în care investiţia iniţială vizează achiziţia de clădiri)
e. Documente contabile privind realizarea investiţiei iniţiale: facturi, ordine de plată, extrase de cont, fişe de cont, balanţe de verificare
f. Dovada creării locurilor de muncă: extras din Registrul General de Evidenţă a
Salariaţilor (REGES), şi Planul angajărilor actualizat
g. Declaraţie pe propria răspundere privind păstrarea investiţiei iniţiale pe o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea investiţiei iniţiale
h. Declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea în plafonul de minimis a întreprinderii unice, potrivit prevederilor art.7 alin(1) lit. a şi b
din prezenta schemă de minimis.
i. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii privind încadrarea acesteia in categoria întreprinderii unice .
j. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii privind încadrarea acesteia in categoria întreprinderilor mici si
mijlocii sau mari.

Pe baza documentelor prezentate beneficiarul trebuie să dovedească că a creat numărul locurilor de muncă şi valoarea investiţiei iniţiale
conform plafonului definit la art.6.Alin. 1. Dacă există facturi emise în alte valute decât RON calculul privind valoarea realizată va fi cu
respectarea Art. 6, alin (4).

Art. 22.
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(1) Cererile şi documentaţia aferentă vor fi analizate de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale Comuna Girov , în termen de 45 de zile de la
data înregistrării acesteia.

(2) Direcţia Impozite şi Taxe Locale Comuna Girov , va verifica îndeplinirea cerinţei de achitare a obligaţiilor faţă de bugetul local al
Comuna Girov .

(3) În cazul în care cererea pentru acordarea de facilităţi fiscale este incompletă, nu conţine informaţii corecte, nu este însoţită de toată
documentaţia necesară sau există neconcordanţe în informaţiile furnizate, Direcţia Impozite şi Taxe Locale Comuna Girov va
transmite o înştiinţare prin care se solicită completarea cererii sau documentaţiei. În acest caz termenul de evaluare prevăzut la alineatul
(1) curge de la data la care cererea este considerată completă. Întreprinderea solicitanta transmite completarea documentaţiei in termen
de maxim 10 zile lucratoare de la primirea înştiinţării

(4) În cazul întreprinderilor care au ca obiect de activitate secundar, activităţi exceptate de prezenta schemă (conform art. 4), se va verifica
dacă declaraţia pe propria răspundere se precizează expres ca societatea nu desfăşoară activităţi comerciale dintre cele exceptate,
prevăzute ca obiect secundar de activitate în actul de constituire al acesteia; în cazul în care în declaraţia pe propria răspundere se face
referire doar la obiectul de activitate principal, se va solicita depunerea unei declaraţii complete, în care să se indice expres faptul că
societatea nu desfăşoară activităţile exceptate şi se va verifica în contabilitatea beneficiarului dacă societatea obţine venituri din aceste
activităţi. În cazul în care societatea nu desfăşoară activităţi din cele exceptate, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta schemă,
va beneficia de prevederile acesteia. În situaţia în care, în urma verificărilor, va rezulta că societatea efectuează activităţi dintre cele
exceptate, înscrise ca obiect secundar de activitate în statut, acesta nu va beneficia de ajutorul de minimis. Rezultatul verificărilor
efectuate va fi înscris în referat în mod explicit, făcându-se referire atât la declaraţia pe propria răspundere cât şi la verificările efectuate.

(5) În urma procesului de evaluare a cererii şi a documentaţiei pentru acordarea de facilităţi fiscale, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale
Comuna Girov va întocmi un referat cu propunere de acordare sau neacordare a facilităţilor fiscale, care va fi verificat de către şefii de
servicii şi de Directorul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Comuna Girov, va fi avizat juridic şi supus spre aprobare Primarului Comuna
Girov , fiind necesară aprobarea fiecărei cereri de acordare a facilităţii fiscale prin Hotărâre a Consiliului Local. În baza referatului de
acordare /neacordare , se va iniţia de către Primarul Comuna Girov , proiectul de hotărâre de consiliu pentru aprobarea /neaprobarea
facilităţii fiscale potrivit schemei de minimis aprobate. Facilitatea fiscală va fi aplicabilă de la data de întâi a lunii următoare aprobării
prin hotărâre de consiliu local. În cazul în care nu se îndeplinesc criteriile prevăzute în prezenta hotărâre, sau cererile de accord de
principiu pentru acordarea facilităţilor fiscale au fost depuse după data la care bugetul anual alocat schemei a fost epuizat sau nu se
respectă termenul prevăzut la art.22 alin 3, Consiliul local al Comuna Girov va emite o hotărâre de respingere a cererii de acordare a
facilităţilor fiscale în cazul prezentei scheme de ajutor.

(6) Furnizorul schemei de minimis va acorda ajutorul de minimis după ce va verifica , pe baza declaraţiei pe propria răspundere a
reprezentantului legal al întreprinderii solicitante, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe
parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs , fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse
comunitare , nu depăşeşte echivalentul în lei a 200000 euro, respectiv 100000 euro, după caz
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(7) Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Comuna Girov , verifică îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de minimis, precum şi
respectarea oricărei alte prevederi a prezentei scheme. De asemenea, va aduce la îndeplinire hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Comuna Girov adoptată în aplicarea prezentei scheme. În cazul în care se va constată depăşirea plafonului prevăzut de prezenta
schemă, va propune Consiliului Local recuperarea totală sau parţială după caz, a ajutorului acordat.

(8) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Nr. 117/2006 privind procedurile
naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr. 137/2007.

(9) Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Comuna Girov , va înştiinţa solicitantul despre modul de evaluare şi aprobare a facilităţilor
solicitate şi va proceda la înregistrarea ajutorului de minimis acordat, într-un registru special în vederea monitorizării modului de
implementare şi raportărilor ulterioare.

XII. CONDITII DE MENŢINERE A FACILITĂŢII

Art.23.
Încadrarea investiţiei în criteriile aprobate prin prezenta schemă se face prin revizuirea anuală de către serviciul de specialitate, respectiv
Direcţia de Impozite si Taxe Locale din cadrul primăriei Comuna Girov , beneficiarii facilităţilor fiscale având obligaţia de a prezenta, până la
data de 1 martie a fiecărui an, următoarele documente aferente anului fiscal expirat:

a) Copii după declaraţiile privind asigurările sociale raportate la casa de pensii în anul precedent însoţite de o situaţie cu calculul numărului
mediu de persoane angajate în anul precedent sau la data recepţionării investiţiei;

b) Balanţa contabilă pe luna decembrie a anului precedent.

Art.24.
În vederea verificării condiţiei prevăzute la art.6 alin 3 din prezenta schemă, beneficiarul are obligaţia de a depune documentele prevăzute la
art.23 lit. a şi b, anual timp de 5 ani de la finalizarea investiţiei, până la data de 1 martie a fiecărui an.

XIII. TRANSPARENŢĂ ŞI MONITORIZAREA PREZENTEI SCHEME:

Art.25
Comuna Girov , în calitate de furnizor de ajutor de minimis, are obligaţia de a face publică pe site-ul propriu, www.primaria girov.ro, utilizarea
integrală a bugetului alocat pentru această schemă şi respectiv data de la care nu se mai înregistrează cereri pentru acordarea facilităţilor fiscale.

Art.26.
Textul schemei ,precum şi textul actului normativ pentru aprobarea schemei va fi publicată integral pe pagina oficială de web a Primăriei
Comuna Girov www.primariagiurov.ro.

http://www.primariagiurov.ro
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XIV. REGULI PRIVIND RAPORTAREA ŞI MONITORIZAREA AJUTORULUI DE MINIMIS
Art.27.
Furnizorul de ajutor de minimis, prin Direcţia Impozite şi Taxe Locale Comuna Girov , la acordarea unui ajutor de minimis, va informa în scris
întreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului de minimis acordat pe baza prezentei scheme şi despre caracterul său de minimis,
făcând referire expresă la Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013

Art.28.
Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate pe baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu
prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelor Consiliului
Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 346 din data de 28.06.2007.

Art. 29.
(1)Furnizorul de ajutor de minimis, prin Direcţia Impozite şi Taxe Locale Comuna Girov , păstrează toate informaţiile referitoare la

ajutoarele acordate în cadrul acesteia (documentele justificative aferente ajutorului acordat) pentru o perioadă de 10 ani începând de la data
acordării ultimului ajutor. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de
legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

(2)Beneficiarii ajutorului de minimis sunt obligaţi să păstreze ,pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în
cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, a unor
alte ajutoare de stat prin care s-a finanţat investiţia în cauză , din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis
primite , defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor( de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat
individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate.

Art.30.
(1) Furnizorul are obligaţia de a monitoriza respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata

de derulare a acestuia şi de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se
impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul
respectiv;

(2) Furnizorul, prin Direcţia Impozite şi Taxe Locale Comuna Girov , are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în format şi în
temeiul prevăzut de Regulamentul Privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile solicitate cu
privire la prezenta schemă de ajutor minimis

(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi
informaţii suplimentare şi după caz, să facă verificările la faţa locului.

(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acestea va transmite valori estimative.
(5) Erorile standard de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări se raportează până la 31 martie a anului

următor anului de raportare.
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(6) Furnizorul, prin Direcţia Impozite şi Taxe Locale Comuna Girov , va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă
în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art.6 al O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul
ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 137/2007 referitoare la procedura de pregătire a
notificării şi informării.

Art. 31.
Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare

sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor
acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 32
În vederea aplicării prevederilor prezentei , vor fi utilizate următoarele formulare :

- FORMULARUL NR.1 – Cerere pentru acordare de facilităţi fiscale.
- FORMULARUL NR.2 – Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijlocii sau mari.
- FORMULARUL NR.3 – Cerere de acord de principiu pentru acordare de facilităţi fiscal.
- FORMULARUL NR.4 – Acordul de principiu pentru acordare de facilităţi fiscale
- FORMULARUL NR.5 – Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderii unice.
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