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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ 

HOTĂRÂREA NR. 71 
Din data de 26.12.2017 

Privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a Comunei Topleţ, pe anul 2018, a programului 
anual de achiziţii publice, pe aoul2018 şi a programului anual de achizitii publice pentru proiectele cu 

finanţare nerambursabiJă, pe anul 2018 

Consiliul local al comunei Toplet,întrunit În şedinta ordinară din data de 26.12.2017; 

A vând în vedere: 

Expunerea de motive a Primarului Comunei Toplel. initiatorul proiectului de hotărâre sus-mentionat; 
Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Toplei; 
Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Toplel; 
Prevederile art.4 alin 1 lit a din legea or.98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi art.11 alin,3 şi 

811.12 din HG nr.39512016 cu privire la aplicarea nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publicA/acordului cadru din legea nr.98/20 16 privind 
achizitiile publice. 

Dispozi1iile art.14 alin,3 din legea .nr.27312006 privind finanţele publice locale, modificatA şi 
completată ulterior; 

In temeiul art.36 alin.2 lit.b şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică 
LocalA,republicată,cu modificările şi completArile ulterioare 

HOTĂRĂşTE 

Art .. 1 - Se aprobă Strategia anuală de achizilii publice a Comunei Toplel. pe anul 2018 conform 
anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art .. 2 - Se aprobă programul anual de achiziţii publice al Comunei Tople" pe anul20lH, confonn 
anexei nr.2 [a prezenta hotărâre. 

Art .. 3 - Se aproba programul anual de achiziţii publice pentru proiectele cu finantare nerambursabilă 
al Comunei Tople1 pe anul 2018, conform anexei nr,3la prezenta hotărâre. 

Art. 4. - Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredinteazA primarul Comunei 
Tople1 şi persoana responsabilA cu achizitiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.5. - Prezenta hotărâre intrA În vigoare confonn prevederilor legale şi se comunică Institutiei 
Prefectului - Judetul Caras-Severin, Primarului, persoanei responsabile cu achizi1iile publice şi 
contabilului Comunei Toplet. 

preşe~inte d şedinţă, 
MANŢO COLAE 

1 

Contrasemnează, 
Secretar delegat, 
Olaru Nicolae 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ 

ANEXANR.1 
LA HOT ĂRÂREA NR. 71 
DIN DATA DE 26.12.2017 

In conformitate cu an. J 1 -14 din H.G nr.395 12016 privind Normelor metodo logice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicalacordului-cadru din Legea nr. 
9812016 privind achizitiile publice : 
.. An. II. - (1) Autoritatea conlractanta are obligatia de a realiza un proces de achizitie publica prin utilizarea uneia dintre 
urmatoarele abordari: 

a) cu resursele profesionale necesare celor trei etape mai sw identificate existente la nivel de autoritate contractanta; 
b) prin recurgerea la unitati centralizate de achizitie infiintate prin holarare a Guvernului. in cOlldit;i/e art. 40 din Lege; 
e) cu ajutorul unulfurnizor de servicii de achizjtie, seleclat in conditiile legii. 
(2) Totalitatea procese/arde achizitie publica planificate afi lamate de o autoritale contractanta pe parcursul unui an 

bugetar reprezinta strategia anuala de achizitie publica la nivelul autoritatii conlraclante. 
(3) Stralegia anuala de achizitie publica se realizeaza in ullimul trirm!stru al anului anterior anului caruia li corespund 

procesele de achizitie publica cuprinse in aceasta, si se aproba de ca/re conducatorul autoritatii contractante. 
(4) Autoritatea conlractanta are dreptul de a opera modificari sau completari ulterioare in cadrul straJegiei anuale de 

achizitie publica, modificari/completari care se aproba conform prevederilor alin. (3). 
(5) In cazul in care modificarile preva..~/e la alin. (4) au ca scop acoperirea unor necesita/i ce nu aufost cuprinse initial in 

strategia anuala de achizitjj publice, introducerea acestora in strategie este conditionata de identificarea surselor de 
finantare. 

(6) Autoritatea contractanta utilizeaza ca informatii pentru elaborarea strategiei anuale de achizitii cel putin urmatoarele 
elemente estimative: 

a) nevoile Identificate la nivel de autoritate contractanta cafiind necesar afi satisfacule ca rezultat al unui proces de 
achizitie, asa cum rezulta acestea din solicitarile transmise de toate compartimentele din cadrul autorilatii contractante; 

b) valoarea estimata a achizitlei corespunzatoare fiecarei nevoi; 
c) capacitatea profesionala existenla la nivel de autoritale contractanta pentru derularea unul proces care sa asigure 

beneficiile anticipate; 
d) resursele existente la nivel de autoritale contractanla si, dupa caz, necesarul de resurse suplimentare externe, care patfi 

alocate derularii proceselor de achjzitii publice. 
An. J 1. - (1) In cadrul strategiei anuale de achizitie publica, autoritatea contractanla are obligalia de a elabora 

programul anual al achizjtii/or publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului 
de procese de achizitie la nivel de autoritate contractanta, pentru planificarea resurselor necesare derularii proceselor si 
pentru venjicarea modului de indeplinire a oblectivelar din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare, acolo unde 
este apUcabil. 

(2) Programul anual al achizitiilar publice se elaboreaza pe baza referalelor de necesitate transmise de compartlrm!ntele 
autoritati/or conlractanle si cuprinde lotalilatea contracte/ar de achizitie publica/acordurl/or-codru pe care autorilalea 
contractanla Inlentioneaza sa le aln'buie in decursul anului urmalor. 

(3) Atunci cond stabilesle programul anual al achizitii/or publice, aulon'/alea conlraclanla are obligatia de a line cont de: 
a) necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari; 
b) gradul de prioritate a necesitatilor prevazule la /it. a); 
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e) anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza afi identificate. 
(4) Dupa aprobarea bugetului propriu, autoritatea conlraelanta are obliga/ia de 0·$; actualiza programul anual o/ 

achizitii[ar publice infonclie de fondurile aprobate. 
(5) Programul anual al achizitii/O/' publice trebuie sa cuprinda cel pulin informatii referitoare la: 
a) obiectul contractului de ochizitie pubUcalacorduJui-eadru; 
b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV); 
e) valoarea estimalo a contractuluVacordu/ui-cadru ce urmeaza afi atribuit ca rerui/al al derularii unui proces de 

achizitie, exprimoto in lei,jara TVA; 
d) sursa definantare; 
e) procedura stabilita penfnl derularea procesului de achizitie; 
j) data estimata pentru initierea proceduri;; 
g) dato estimato pentru atribuirea contractului; 
h) modalitatea de derulare o procedurii de atribuire, respectiv online sau aJlUne. 
(6) Dupa definitivarea programului armal al achizitiilar publice, auJoritalea contractanta are obliga/ia de a publica 

semestrial in SEAP extrase din acesta, precum si orice modificari asupra acestora, in termen de 5 zile lucratoare, extrase 
care se refera la: 

a) contraclelelacordurile--cadru de produse si/sau servicii a caror va/oare estimata este mai mare sau egala cu pragurile 
prevazute la ari. 7 alin. (1) din Lege; 

b) contractelelacordurile-cadru de lucrari a caror valoare estimata este mai mare sau egala cu pragurile prevazute la ari. 
7 alin. (5) din Lege. 

Art. 13. - Prin exceptie de la ari. /2 alin. (J), in cazul in care autaritatea cOnlrac/anta implementeaza proiecteJinantate 
dinfontiuri nerambursabile si/sau proiecte de cercetare-dervoltare, are obligatia de a elabora dis/incI pentruJiecare proiect 
in parte un program al achizitiifor publice aferent proiectului respectiv. 

An. U • • Autoritatea contraclanta, prin compartimentul intern specializat in domeniul achizitiifor, are obligatia de a tine 
evidenta achizitiifor directe de produse, servicii si lucrari, ca parte a strategiei anuale de achizitii publice" , 
, comuna Toplet elaboreaza prezenta Strategie anuala de achizitii publice aferenta anului 2018. 

Astfe l la elobararea prezentei strategii s-au avut in vedere unnatoarele aspecte: 
a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractanta ca fiind necesar a fi satisfacute ca rezultat al 
unui proces de achizitie, asa cum rezulta acestea din solicitarile transmise de toate compartimentele din 
cadrul autoritatii contractante; 

b) valoarea estimata a achizitiei corespunzatoare fiecarei nevoi; 
c) capacitatea profesionala existenta la nivel de autoritate contractanta pentru derularea unui proces 

care sa asigure beneficiile anticipate; 
d) resursele existente la nivel de autoritate contractanta si, necesarul de resurse suplimentare 

salisf",ule pe de o part!e~pe~n~tru~;;ţ==~3!~~ 
insituhel respective , iar pe de alta parte s-a tinut cont si de strategia de dezvoltare locala si nu 
in ultimul rand de necesitatile si constrangerile locuitorilor comunei. 
Asadar pentru asigurarea functionalitatii institutiei se vor realiza achizitiile directe cu caracter de 
regularitate necesare compartimente lor interne ale institutiei. Aici se identifica la nivel de 
compartiment astfel : 

• Contabilitate - Furnituri birou ,Servicii actualizare baze de date ,Servici i gazrluire site 
primarie, Reanoire semnaturi electronice, Consultanta in contabilitate, Actualizare sistem 
legislativ, Program impozite si taxe, Servicii BACK-UP ; 

• Administrativ - Furnituri birou, Servicii gazduire site primarie, Actualizare sistem legislativ 
,Materiale de curatenie, Materiale de constructie ,Lemne de foc ,Carburanti si lubrefianti 
Service auto,Polita RCA si CASCO ,Rovinieta; Servicii neutralizare ,Piese pentru 
drujba,Camere de suprveghere video,Legare arhiva ,Servicii Iscirizare,Materiale de 
constructii ,Prestari servicii protectia muncii ,Servicii de dezapezire, Reparatii si intretinere 
iluminat public, Studii de fezabi litate. Servicii de consultanta si analiza I Servici i de 
consultanta in achizitii publice; 
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• Juridic· Servicii juridice, Furnituri birou, Servicii gazduire site primarie, ActuaJizare sistem 

legis lativ; 

• Agricol - Furnituri birou, Servicii gazduire site primarie, Actualizare sistem legislativ, servici i 

administrare padure comunala , Elaborare amenajament pastoral ; 

• Urbanism si amenajarea teritoriului· Furnituri birou, Servicii gazduire site primarie, 
Actualizare sistem legislativ ,Servicii de cadastru si topometrie ,Lucrari de reparatie a 
drumurilor,Reabiiitare poduri,Reabilitare spat ii de joaca ,Extindere retea electrica, elaborare 
PUG; 

• Asistenta sociala· Fumituri birou, Servicii gazeluire site primarie, Actualizare sistem 
legislativ, Tichete de cresa. 

• Serviciul S.U.( situatii de urgenta)· Furnituri birou, Servicii gazduire site primarie, 
Actualizare sistem legislat iv, Verificare instinctoare, Aigurare voluntari ISU. 

Aceste achizitii reprezentand necesitati cu caracter functional, parte din e le regasindu·se la 
nivelul fiecarui compart iment. si avand in vedere ca valorile sunt sub pragul prevazut la art. 7 , 
alin. 5 din Legea 98120 16 privind achizitiile publice , se vor realiza prin procedura de cumparare 
directa online din catalogul electronic publicat in SEAP in conformitate cu art.43 ,alin. Idin HG 
39512016 , iar in cazul in care nu vor fi identificate la nivelul catalogului sau preturile sunt mai 
mari, autoritatea contractanta poate achizitiona si direct omine de la un alt operator economic 
conform art.43, al in .3 cu ducerea la indeplinire a prevederilor 811.46 alin.5 din HG 395/2016 
privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publica /acordului cadru din Legea nr.98120 16. 
Trebuie mentionat faptul ca utilitatile (energie elecrica, cablu TV , internet , posta etc,) nu sunt 

specificate in strategia anua la de achizitii publice si nici in programul anual al achzitiilor publice 
Întrucat ex ista contracte semnate pe perioada nedetermina , fiind unici furnizori in zona, acestea 
regasindu-se ca cheltuieli in contul de executie bugetara a comunei. 
In ceea ce priveste strategia de dezvoltare locala , in vederea reabilitarii unor constructii cat si 

pentru conservarea acestora, Contractelor semnate cu AFIR cat si Notificarii MDRAP , 
mentionam ca urmeaza a fi achizitionate lucrari si serv icii dupa cum unneaza: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Executie Lucrari~Reabiiitare si dotare camin cultural Barza 
Executie Lucrari.construire Gradin ita 2 grupe Toplet 
Dirigentie de santier Gradinita 2 grupe Toplet 

Dirigentie camin cultural Barza 

Consultanta privind implementarea proiectului Gradinita 2 grupe Toplet 

Consultanta privind implementarea proiectuluiModemizare Camin cultural Barza 
Mobilier camin cultural Barza 

Dirigentie camin cultural Barza 

Sistem de sonorizare si lumini camin cultural Barza 
Dotari bucatarie 

Complex de joaca 

Dirigentie de santier Gradinita 2 grupe Toplet 
Dotari mobilier 
Dotari PSI 

Reabilitare si dotare camin cultural Toplet 

Reabilitare pod Cema 
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Celelalte propuneri de investitii vor fi finantate de la Bugetul local in functie de sumele 

disponibile. 

Aceste lucrari si servicII urmeaza a fi achizitionate in urma semnarii Contractelor de finantare cu 
A.F.I.R. Procedurile de achizitie in vederea implementarii proiectelor mentionate mai sus sunt 
urmatoarele: 

- pentru executia lucrarilor Reabilitare si dotare camin cultural Barza , construire Gradinita 2 
grupe Toplet, in conformitate cu prevederile art. 7, alin.2 din Legea 9812016 privind achizitiile 
publice se va aplica Procedura simplificata online deoarece depasesc pragul prevazut pentru 
achizitiile directe. 

- pentru serviciile de dirigentie si implementare a proiectului , pentru dotari cat si pentru 
lucrarile ce se vor econtarcata , intrucat valorile sunt sub pragul prevazut la art. 7, alin.5 din 
Legea 9812016 privind achizitiile se va aplica procedura de cumparare directa online din 

- Investitia propusa , modernizarea si dotarea Barza , are ca I 
,pe de o parte conservarea patrimoniului material si imaterial al comunitatii locale, iar pe de alta 
parte asigurarea conditiilor optime pentru buna desfasurare a activitatilor cultural - artistice si 
activitatilor de interes comunitar. 
- Demolarea si construirea unei noi gradinite are ca obiectiv desfasurarea procesului de 
invatamant in conditii de siguranta deoarece cladirea existenta este foarte veche si dotarile 
profesionale nu au mai sunt de actualitate, urmarindu-se de fapt si dotarea acesteia cu material 
didactic adecvat pentru prescolari si cadrele didactice. 

-Investitiile propuse pentru realizare in cursul anului 2018 au drept scop , pe de o parte 
conservarea patrimoniului material si imaterial al comunitatii locale , iar pe de alta parte asigurarea 
conditiilor optime pentru un trai decent locuitorilor comunei Toplet. 

Valoare estimata pentru fiecare achizitie in parte este 
achizitiilor publice) . Aceste valori s-au calculat in functie de preturile de piata oferite de 
operatorii economici in catalogul electronic SEAP cat si raportat la cheltuielile efectuate in anul 
in curs cu acete tipuri de contracte , luand in calcul si un procent de inflatie ,in medie de 3 %. 
Precizam faptul ca: Furnituri birou ,Carburanti si lubrefianti ,Materiale de curatenie ,Materiale de 
constructii au fost incluse codurile CPV la modul general , urmand ca achizitiile sa se faca pe 
ficare produs in parte in functie de necesitatile autoritatii contractante. 

In ceea ce priveste investitiile noi preturile au fost deduse din devizul general al fiecarei 
investitie, rezultand pentru fiecare achizitie in parte valori fara TVA ,Specificate in PAAP si 

Anexaacţ.e~st~u~ia~.~;:~~~~~~~~~~ 
~ • nu i 

sau tehnic astfel incat sa poata fi constituit un compartiment intern distinct pentru I 

publice .Organigrama institutiei fiind foarte restransa . existand cate o singura persoana pe 
fiecare compartiment intern. In acest sens prin grija conducatorului institutiei se desemneaza o 
persoana responsabila cu achizitii publice . Totusi pentru desfasurarea procedurilor de achizitii in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare , pentru asigurarea unui proces de achizitie 
transparent si totodata eficient. autoritatea contractanta va apela la experti externi in vederea 
sprijinirii activitatii persoanei responsabile in domeniul achizitii lor, precum si pentru elaborarea 
documentatii lor necesare parcurgerii etapelor procesului de achizitie publica si pentru implementarea 
unor programe de prevenire si diminuare a riscurilor in achizitiile publice, vizand toate etapele, de la 
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planificarea procesului, organizarea si aplicarea procedurii de atribuire si pana la executarea 
monitorizarea implementarii contractului de achizitie publica, inclusiv in raport cu activitatea comisiei 
de evaluare. 

La nivel de autoritate contractanta in desfasurarea procesului de achizitie vor fin implicate 
unnatoarele persoane: Contabil si responsabil CFP, Jurist (secretar) ,Ordonatorul principal de 
credite (Primar) ,responsabil achizitii publice si fara a se limita la acetea din fiecare 
compartiment prin persoana initiatoare a referatului de necesitate.Atributiile fiecarei persoane in 
planificarea, realizarea , derularea si monitorizare achizitiei sunt cele prevazute in Fisa postului 
precum si cele conferite de legislatia in vigoare penbtru fiecare functie.Asa cum s-a specificat si 
la punctul 3 , autoritatea contractanta va contracta servicii auxiliare achizitiei in vederea prevenirii si 
diminuarii riscurilor in achizitii publice I vizand toate etapele procesului de achizitie publica. Chiar 
si in aceste conditii autoritatea contractanta este responsabila de respectarea prevederilor legale 
in domeniul achizitiilor si nu exonoreaza persoanele angajate de responsabilitatile ce le revin fara 
a se limita la vizare I supraveghere si monitatorizare a contractelor de achizitii. 

In procesul de contractare atat autoritatea contractanta cat si fumizorul de servicii auxiliare in 
domeniul achizitiei vor avea in vedere prezenta strategie, aplicand procedurile electronice pentru 
fiecare achizitie in parte,si trebuie avut in vedere definitivarea PAAP-ului dupa aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017. 
Referatele de necesitate precum si PAAP (programul anual al achizitii lor publice) inclusiv Anexa 

privind achizitiile directe fac parte integranta din strategia anuala de achizitii a comunei Toplet 
aferente anului 2018 . 

Contrasemnează, 
Secretar delegat, 
Olaru Nicolae 
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ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLET 
ANEXA NR 2 

LA HOTĂRÂREA NR 71 
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PROGRAMUL ANlJAL AL ACHlZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018 

Nr. Tipul şi CodCPV Valoarea Suna de Procedura Data Data (luna) Modalitatea 
eri. obiectul estimata a finantare stabilită! (luna) estimată de derulare 

contractului contractului instrumente estimată pentru a 
de achizitie de achizitie specifice pentru atribuirea procedurii 

publiciJ publiciJ pentru initierea contractului de atribuire 
acordului - acordului- derularea procedurii de acbiziţie 

cadru cadru procesului publiciJ 
de achizitie acordului-

cadru 

Lei, rara Online 
TVA lomine 

I Executie 45210000- 897.585 A.F.l.R. Procedura Ianuarie Decembrie Online 

Lucrari- 2-Lucrari simplificata 2018 2018 

Reabilitare de 

si dotare construire 
de cladiri camm 

cultural 
Barza 

2 Executie 45210000- 794.696 A.F.I.R. Procedura Ianuarie Decembrie Online 
Lucrari· 2-Lucran simpl ificata 2018 2018 
construire de 
Gradinita 2 construire 
grupe Toplel de cladiri 

Persoana 
responsabili 
cu aplicarea 
procedurii 

de atribuire 

Haşcă 
Cristina- , 

Roxana 

Haşcă 

Cristina-
Roxana 
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3 Reabilitare 4522111 9- 663.532 

pod Cema 9 -
Lucrari de 
constructii 
de 
renovari 
de poduri 

4 Reabilitare 45453000- 840.000 
si dotare 7 -Lucrari 
camm de 
cultural reparatii 
Tople! generale si 

renovare 

• 
MDRAP Procedura Ianuarie Decembrie Online 
+ simplificata 2018 2018 
Bugetul 
local 

CNI Procedura Ianuarie Decembrie Online 
simpl ificata 2018 2018 

Anexa privind acbizitiile directe 

I ~~m~t~ ..... . I finantare initiere 

50.300 A.F.I.R. Ianuarie 2018 

H~că 
Cristina-
Roxana 

H~ 
Cristina-
Roxana 

pentru 
finaJizare 

Decembrie 2018 

I 
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de protectie 
impotriva incendiilor 

34928510-6 - Stalpi 
de iluminat stradal 

6 Dirigentie de santier 71520000-9 - 11.310 A.F.I.R. Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
Gradin ita 2 grupe Servicii de 
Toplet supraveghere a 

lucrarilor 
7 Dotari mobilier 39100000-3 - 14.300 A.F.I.R. Ianuarie 2018 Decembrie 2018 

Mobilier 
8 Complex de joaca 37535200-9 - 24.000 A.F.I.R. Ianuarie 2018 Decembrie 2018 

Echipament pentru 
terenuri de joaca 

9 Prestari servicii 71317000-3 - 2.500 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
protectia muncii Servicii de 

consultanta in 
protectia contra 
riscurilor si in 

, , 

controlul riscurilor 
10 Fumituri birou 30192700-8 12.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 

papetarie 

II Materiale de curatenie 39831240-0 produse 10.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
de curatenie 

12 Servicii actualizare 72611000-6 servicii 8.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
baze de date de asistenta tehnica 

infonnatica 
13 Servicii gazduire s ite 72415000·2 servicii 8.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 

primarie de gazduire pentru 
operare de site-uri 
WWW 

14 Materiale de 44110000-4 10.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
constructii materiale de 

constructii 
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15 Servicii de dezapezire 90620000-9 servicii 15.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 

de dezaoezire 
16 Servicii lscirizare 50720000-8 servicii 1.200 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 

de reparare si 
intretinere a Încalzirii 
centrale 

17 Lemne de foc 03413000-8 lemn de 20.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
foc 

18 Reparatii si intretinere 50232100-1 servicii 15.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
iluminat public intretinere iluminat 

I public 
19 Servicii juridice 79110000-8 servicii 10.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 

de consultanta si 
reprezentare juridica 

20 Legare arhiva 79995100-6 servicii 23.000 Bugetul10cal Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
de arhivare 

21 Reanoire semnaturi 79132000-8 servicii 500 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
electronice de certificare 

22 Consultanta in 79211000-6 servicii 9.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
contabilitate de contabilitate 

23 Servicii de cadastru si 71354300-7 servicii 130.000 Bugetul Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
topometrie de cadastru local+OCPI 

24 Camere de 32323500-8 sistem 30.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
supraveghere video video de 

supraveghere 
25 Carhuranti si 09000000-3 produse 15.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 

luhretianti petroliere . 
combustibil, si alte 
surse de energie 

26 Piese de drujba 16820000-9 - Piese 1.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
pentru utilaje 
forestiere (Rev.2) 

27 Actualizate sistem 75111200-9 servicii 1.500 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
legislativ legislative 

28 Verificare instinctoare 50610000-4 servicii 1.500 Bu~etullocal Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
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de reparare si de 
intretinere a 
echipamentului de 
securitate 

29 Servicii neutralizare 905 \3000-6 servicii 3.100 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
de tratare si 
eliminare deseuri 
menajere si deseuri 
nepericuloase 

30 Service auto 50112000-3 servicii 4.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
de reparare si 
intretinere a 
automobilelor 

31 Polita RCA si CASCO 66514110-0 servicii 3.700 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
de asigurare a 
autovehiculelor 

32 Rovinieta 22453000..{) viniete 120 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 I 
de automobile 

33 Tichete cresa 30199710-8 tichete 3.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
de masa 

34 Servicii BACK-UP 72212782-4 servicii 1.200 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
de dezvoltare de 
softwarepentru 
managementul 
stocarii 

35 Lucrari de reparatie a 45233142-6 lucrari 350.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
drumurilor de reparare drumuri 

36 Reabilitare poduri 45221119-9 - 100.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
Lucrari de constructii 
de renovari de poduri 

37 Reabilitare spatii de 45236290-9 - 100.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
joaca Lucrari de reparare a 

spatiilor de recreere 
38 Construire dispensar 45210000-2-Lucrari 311.800 MDRAP + Ianuarie 2018 Decembrie 2018 

medical Toplet de construire de Bugetul local 
cladiri 
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39 Extindere retea 45231400-9 - 192.863 MDRAP + Ianuarie 2018 Decembrie 2018 

electrica Lucrari de constructii Bugetul local 
de linii electrice 

40 Aigurare voluntari 66511000-5 -Servicii 2.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
ISU de asigurare de viata 

41 Studii de 71241000-9 -Studii 40.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
fezabilitate,servicii de de fezabilitate . 
consultanta,analize servicii de 

consultanta. analize 
42 Servicii de consultanta 90714400-9 - 3.500 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 

mediu Servicii de audit de 
mediu pentru 
anumite activitati 

43 Intocmire PUG 71241000-9 -Studii 40.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
de fezabilitate. 
servicii de 
consultanta. analize 

44 Servicii auxiliare 79418000-7 servicii 30.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
achizitiilor de consultanta in 

domeniul achizitiilor 
publice 

45 Servicii administrare 80.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
1 padure comunala 

46 Prestari servicii 72611000-6 servicii 6.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
mentanata program de asistenta tehnica 
impozite si taxe infonnatica 

47 Program de impozite si 72611000-6 servicii 4.500 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
taxe locale de asistenta tehnica 

infonnatica 
48 Reparatie coloana 45232151-5 - 200.000 Bugetul local Ianuarie 2018 Decembrie 2018 

alimentare cu apa Lucrari de 
constructii de 
renovare a 
conductelor de apa 

'---- (Rev.21 
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51 

52 

Servicii de cadastru 
intabulari imobile 
Elaborare amenajament 
pastoral 

Construire Capela 

Servicii muzicale 

~~~şedm~ 
MAN~1COLAE 

• 
71354300-7 servicii 
de cadastru 
79421200-3 -

Servicii de 
elaborare de proiecte, 
altele decat pentru 
lucrarile de 
constructie (Rev.2) 
452 I 0OOO-2-Lucrari 
de construire de 
clad iri 

92312140-4-
Servicii de 

divertisment prestate 
de orchestre (Rev.2) 

50.000 

30.000 

200.000 

20.000 

• 
Bugetul local Ianuarie 2018 

Bugetul local Ianuarie 2018 

Bugetul local Ianuarie 20 18 

Bugetul local Mai 2018 

Contrasemneazl, 
Secretar delegat, 

Olaru Nicolae 

/ 

Decembrie 2018 

Decembrie 2018 

Decembrie 2018 ; 
I 

August 2018 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERJN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLET 

ANEXANR.3 

LA HOT ĂRÂREA NR. 7l. 
DIN DATA DE 26.12.2017 

PROGRAMUL ANUAL AL ACmZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018 
pentru proiectele cu finantare nerambursabila aferent anului 2018 

Nr. Tipul şi CodCPV Valoarea Sursa de Procedura Data Data (IuDa) Modalitatea 
eri. obiectul estimata a finanţare stabiliti! (IuDa) estimată de derulare 

contractului contractului instrumente estimati pentru a 
de achizitie de achizitie specifice pentru atribuirea procedurii 

publicil publicil pentru initierea contractului de atribuire 
acordului - acordului- derularea procedurii de achiziţie 

cadru cadru procesului publicil 
de achizitie acordului-

cadru 
Lei, rara Online 

TVA lomine 

1 Executie 45210000- 897.585 A.F.I.R. Procedura Ianuarie Iunie 2017 Online 

Lucrari· 2-Lucrari simplificata 2017 

Reabilitare de 

si dotare construire 
de cladiri camm 

cultural 
Barza 

2 Executie 45210000- 782.678 A.F.I.R. Procedura Ianuarie Iunie 2017 Online 
Lucrari- 2-Lucrari simplificata 2017 
construire de 
Gradinita 2 construire 
grupe Tople! de cladiri 

Persoana l! 
responsabili 
cu aplicarea ! 

procedurii 
de atribuire 

Haşcă 
Cristina-
Roxana 

Haşcă 

Cristina-
Roxana 
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Anexa privind achizitiile directe 

Nr. Obiectul acbizitiei CodCPV Valoarea Sursa de Data estimati Data estimati 
eri. directe estimati finanţare initiere pentru 

Lei, firi TVA finalizare 
I Mobilier camin cultural 39100000-3 - 50.300 A.F.I.R. Ianuarie 2018 Decembrie 2018 

Barza Mobilier 
2 Dirigentie camin 71520000-9 - 11.034 A.F.I.R. Ianuarie 2018 Decembrie 2018 

cultural Barza Servicii de 
supraveghere a 
lucrarilor 

3 Sistem de sonorizare si 48952000-6 - Sistem 49.199 A.F.l.R. Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
lumini camin cultural de sonorizare 
Barza 

4 Dotari bucatarie 39221000-7 - 16.001 A.F.I.R. Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
Echipament de 
bucatarie 

5 Dolari PSI 44480000-8 - 16.090 A.F.I.R. Ianuarie 2018 Decembrie 2018 
Diverse echipamente 
de protectie 
impotriva incendiilor 

34928510-6 - Stalpi 
de iluminat stradal 

6 Dirigentie de santier 71520000-9 - 11.310 A.F.l.R. Ianuarie 20 t 8 Decembrie 2018 
Gradinita 2 grupe Servicii de 
Toplet supraveghere a 

lucrarilor . _ . _ - - -- .- _. _. 
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7 Dotan mobilier 39100000-3 - 14.300 

Mobilier 

8 Complex de joaca 37535200-9 - 24.000 
Echipament pentru 
terenuri de ioaca 

• 
A.F.l.R. 

A.F.l.R. 

Ianuarie 2018 

ianuarie 2018 

Contrasemnează, 

Secretar delegat, 
Olaru Nicolae 

~ 
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Decembrie 2018 

Decembrie 2018 
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ROMANIA 
JUDETUL CARAS-SEVERJN 
COMUNA TOPLEŢ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 69 
Din data de 26.12.2017 

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018, 
la nivelul Comunei Topleţ 

Consiliul Local al comunei Toplet, intrunit in şedinţă ordinară din data de 26.12.2017 
Având În vedere; 

Expunerea de motive a Primarului Comunei Toplel, initiatorul proiectului; 
Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Toplet; 

Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Topleţ; 
Prevederile art. 468-500 din Legea nr.22712015 privind Codul fiseal,cu modificl1rile ş i completări le 

ulterioare; 
Dispoziţiile Legii "r.27312006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completArile 

ulterioare; 
Ţinând seama de prevederile Legii "r.24/2000 privind nonnele de tehnică legis lativA pentru 

elaborarea actelor nonnative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 27, art.36 alin (2) lit b), alin (4) lit.c) şi al prevederilor art. 45, ali n.(2) 

lit.c) din Legea nr.2 I 512001 a administraliei publice locale, republicată, cu modificările şi completArile 
ulterioare, 

HOTĂRĂşTE 

Art. 1. Se aprobă valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestom, precum 
şi amenzi le aplicabile În comuna Topleţ, pentru anul 2018, la nivelul anului 2017,fără ca acestea să fie 
majorate,conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre . 

Art.2. (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de tmnsport sunt creante 
fiscale anuale, care se pHitesc in două mte egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

(2) Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se plAteşte lunar, până la data de 25 a luni i unnătoare, in 
perioada de valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, 
administrare sau folosinUi. 

(3) Pentru neplata la termenele enunţate la alin. ( 1) şi (2), contribuabilii datorează majorAri de 
Întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale in vigoare. 

Art.3. Impozitul anual pe c lădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiaşi buget local de 
către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral 
până la primul termen de plată. 

ArtA. În cazul contribuabili lor persoane fizice, pentru plata cu anticipatie pân!!. Ia data de 31.03.2018 a 
impozitului pe clădiri, a impozitu lui pe teren ş i a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă O 
bonificaţie în cuantum de 10%. 
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Art.5. Se aprobă lista facilităţi lor fiscale acordate contribuabililor d,in comuna Toplet. pentru impozitele 
şi taxele datorate de aceştia În anul 2018, astfel cum este redată în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.6. Anexele lşi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2018. La data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri, se abrogA. orice prevedere contrară. 

Art.8. Prezenta hotarare intra in vigoare si se comunica potrivit prevederilor art.48 alin. (2), art.49, alin. 
(1) si ale art.117, lit. e) din Legea administratiei publice locale nr.21 5/2001 cu modificarile si 
completarile ulterioare, Instituţiei Prefectului Judetului Caras-Severin, Primarului Comunei Ţoplet, 
contabilului Comunei Ţoplet, biroului taxe şi impozite, din cadrul Comunei Ţoplet. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ . 

MAN~LAE 

Contrasemnează, 
Secretar delegat, 
Olaru Nicolae 



ROMANIA • 
JUDETIJL CARAS-SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLET 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr 69 
Din data de 26_12_2017 

• 
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018, la nivelul Comunei Topleţ 

TABLOUL 
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi a1te taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile În anul 2018 

IMPOZITE SI TAXE LOCALE, AMENZI CONTRA VENTIONALE, CONFORM CODULUI FISCAL - TITLUL IX_ 

IMPOZITUL ŞI TAXA·) PE CLADiRI 

VALORILE IMPOZABILE 
pe metru pătrat de suprafată construită desfăşurată la clădiri in cazul persoanelor fizice 

Conl. ari. 457 alin. (2) Cod Fiscal 

Valoarea impozabilă pentru anul 2018 

Tipul clădirii - lei/m2 -

Cu instalatii de apă, canalizare, Fără instalatii de apă, 
electrice, încălzire (cond~ii cumulative) canalizare, electrice, incălzire 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriari din 1000 600 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate in 
urma unui tratament tennic şi/sau chimic 

B. Clădire cu pereti exteriori din lemn, din piatră naturală, din 300 200 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

C. Clădire - anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti 200 175 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 
rezultate in urma unui tratament termic şi/sau chimic 

D. Clădire - anexa cu pereti exteriori din lemn, din piatră 125 75 
naturală , din cărămidă nearsă, din văIătuci sau din orice 
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic 

I 
1 



• • • ) lncepând cu data de 1 ianuarie 2017, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ
teritoriale, concesionate, inchiriate, date În administrare ori in folosinţă , după caz, oricăror entităţi , altele decât cele de drept public, 
se stabileşte taxa pe clădiri , care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilar. locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă , dupa caz, În condiţii similare impozitului pe clădiri. 

Cotele impozitului/taxei pe clădiri datorat de către persoanele fizice, potrivit art. 457 si art. 458 din Codul fiscal, se stabilesc 
astfel: 

a. 0,1% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul clădirilor rezidentiale; 
b. 0,2 % aplicată la valoarea impozabila a clădirii, in cazul clădirilor nerezidentiale; 
c. 0,4% aplicată la valoarea impozabila a clădirii, in cazul clădirilor nerezidentiale utilizate pentru 

activitati din domeniul agricol; 
d. 2% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul clădirilor nerezidenjiale dobăndite Înainte de 

01.01 .2011 şi care, după această dată nu au fost reevaluate. 

Cotele impozitului/taxei pe clădiri datorat de către persoanele juridice, potrivit art. 460 din Codul fiscal, se stabilesc astfel: 

e. 0,2 % aplicată la valoarea impozabili a clidirii, in cazul cladirilor rezidentiale; 
f. 1,3% aplicată la valoarea impozabila a cUidirii, in cazul cladirilor nerezidentiale ; 
Q. 0,4% aplicată la valoarea impozabili a clădirii, in cazul cladirilor nerezidentiale utilizate pentru 

activitati din domeniul agricol; 
h. 5 % aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul clădirilor dobăndite Înainte de 01.01.2014 şi 

care, după această dată nu au fost reevaluate. 
Se acorda scutirea de la plata impozitului pentru cladirile care potrivit legii sunt incadrate ca monumete istorice, de arhitectură sau 

rheologice, muzee ori case memoriale potrivit al1. 456, alin. (2) litera a din Codul Fiscal cu exceptia celor În care se desfăşoară activităţi 
conomice. 

Se acorda scutirea de la plata impozitului pentru cladirile afectate de calamităţi naturale pentru o perioadă de până la 5 ani incepând cu 
1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul, potrivit al1. 456, alin. (2) litera i din Codul Fiscal. 

--
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IMPOZITULlTAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCŢII 
Conl. ari. 465 alin.(2) Cod Fiscal 

Zona În cadrullocalitAţi i NIVELURILE IMPOZITULUIITAXEI PENTRU ANUL 2018 
- leilha -

RANGUL IV 
A 850 
8 750 
C 550 
D 350 

IMPOZITULlTAXA*) PE TERENl!RILE !lMPLASATE ÎN INTRAVILAN - ORICE ALTĂ CATEGORIE 
DE FOLOSINŢA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII 

Conl. ari. 465 alin.(4) Cod Fiscal 

Nr 
Categoria NIVELURILE IMPOZITULUIITAXEI PENTRU ANUL 2018 

crt - leilha -de lolosinlă 
ZanaA Zona B ZonaC Zona O 

1 Teren arabil 28 21 19 15 
2 Păşune 21 19 15 13 
3 Aneală 21 19 15 13 
4 Vie 46 35 28 19 
5 livadă 53 46 35 28 
6 Pădure sau alt teren cu 28 21 19 15 

vegetaţie forestieră 

7 Teren cu ape 15 13 8 X 
8 Drumuri ş i căi ferate X X X X 

9 Neproductiv X X X X 

it) Incepând cu data de 1 ianuarie 2017, pentru terenuri}e proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinţă , după caz, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fIScală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilar dreptului de administrare sau de folosinţă , după caz, in cond~i i similare impozitului pe teren. 
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IMPOZlTULff AXA·) PE T ERENURILE AMPLASATE IN EXTRA VILAN 

CanI. art. 465 alin. (7) Cod Fiscal 
~r. Zona NIVELURILE IMPOZITULUlfTAXEI PENTRU ANUL 201 8 

I Crt. Categoria de folosintă - leilha -
Zona 

O 1 A B C O 
1 Teren cu construcţii 31 28 26 22 
2 Arabil 50 48 45 42 
3 Paşune 28 26 22 20 
4 Fineată 28 26 22 ~O 
5 Vie pe rod, alta decat cea 

prevăzută la nr. crt. 5.1 55 53 50 48 
5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X 
6 lIvada pe rod, atta decât cea 

prevazutA la nr. crt.6.1 56 53 50 48 
6.1 Livadă pAnă la intrarea pe rod X X X X 
7 Pădure sau alt teren cu 

vegetatie forestiera, cu excepţia 16 14 12 8 
celui prevăzut la nr. crt.7.1 

7.1 Pădure In ~.'stă de p~nă la 20 
de ani şi pădure cu rol de X X X X 
protecjie 

8 Teren cu apă, altul decat cel cu 
amenajări piscicole 6 5 2 1 

8.1 Teren cu amenajAri piscicole 34 31 28 26 

9 Drumuri şi cai ferate X X X X 
10 Teren neproductiv X X X X 

-) Incepand cu data de 1 ianuarie 2017, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale. 
concesionate, inchiriate, dale in administrare ori in folosinţă , după caz, se stabileşte taxa pe teren, care reprezinta sarcina fIScală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă , după caz, in cond~i i similare impozitului pe teren. 

Avi nd tu vedere raplul d romuna Tople1 eslI' o 10aI ii late de rangul IV, coefideulul de corec:1ie care va fi aplicat este 1,10. 
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IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Conl. art. 470 alin.(2) Cod Fiscal I Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică: 

VALORILE PENTRU ANUL 2018 
1. Vehicule inmatriculate lei/pentru fiecare grupă de 200 cm' sau fracţiune din aceasta 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea ciiindrică 8 
de până la 1600 cm' inclusiv 
2. Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 9 
1600 cm' 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 1601 cm' si 2000 an' inclusiv 18 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2001 cml si 2600 an' inclusiv 72 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2601 cm' si 3000 an' inclusiv 144 
6. Autoturisme cu capacitatea ci li ndrică de peste 3001 cm' 290 
7. Autobuze, autocare, microbuze 24 
8. Me autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 
autorizată de pAnă la 12 tone inclusiv 30 
9. Tractoare inmatriculate 18 

II. Vehicule inregistrate 
1. Vehicule cu capacitate cilindrică : leil200 cm-

1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 an 4 

1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 an 6 

2. Vehicule fără capacitate cilindricli evidenliată 
150 le~an 
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Conl. ar!. 470 alin.(5) Cod Fiscal Aulovehicule de transport marfă cu masa loiali auiorizată egali sau mal mare de 12 
Ione: 

IMPOZITUL PENTRU ANUL 2018 
Numărul axelor şi greutatea brută incărcată maximă admisă (Ieilan) 

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

echivalentele recunoscute pentru axele motoare 
1. Vehicule cu două axe X 

1. Masă de cel puţi n 12 tone, dar mai mica de 13 tone O 142 
2. Masă de cel puţin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 142 395 
3. Masă de cel puţin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 395 555 
4. Masli de cel puţin 15 tone, dar ma; mica de 18 tone 555 1257 
5. Masa de cel putin 1 B tone 555 1257 

II . Vehicule cu trei axe 
1. Masă de cel puţin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 142 248 
2. Masă de cel puţin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 248 509 
3. Masă de cel puţin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 509 661 
4. Masă de cel puţin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 661 1019 
5. Masă de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1019 1583 
6. Masă de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1019 1583 
7. Masa de cel putin 26 tone 1019 1583 

II I. Vehicule cu patru axe 
1. Masă de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 661 670 
2. Masă de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 670 1046 
3. Masă de cel puţi n 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1046 1661 
4. Masă de cel puţin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1661 2464 
5. Masă de cel puţin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1661 2464 
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6. Masa de cel putin 32 tone I 1661 I 2464 

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone: 

Cont. art. 470 alin.(6) Cod Fiscal 
IMPOZITUL PENTRU ANUL 2018 

(Ieilan) 

Numărul de axe ş i greutatea brută Încărcată maximă admisă 
Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie Alte sisteme de suspensie 

pneumatică sau pentru axele motoare 
echivalentele necunoscute 

1. Vehicule cu 2+1 axe: 
1. Masă de oei pujin 12 tone, dar mai mica de 14 tone O O 
2 Masă de cel puţin 14 tone, dar mai mica de 16 tone O O 
3. Masă de cel puţin 16 tone, dar mai mica de 18 tone O 64 
4. Masă de cel puţin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 64 147 
5. Masă de oei pujin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 147 344 
6. Masă de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 344 445 
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 445 803 
8. Masă de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 803 1.408 
9. Masa de cel putin 28 tone 803 1.408 

II. Vehicule cu 2+2 axe: 
1. Masă de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 138 321 
2. Masă de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 321 528 
3. Masă de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 528 775 
4. Masă de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 775 936 
5. Masă de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 936 1.537 
6. Masă de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1.537 2.133 
7. Masă de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2.133 3.239 
8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2.133 3.239 
9. Masa de cel putin 38 tone 2.133 3.239 

III. Vehicule cu 2+3 axe: 
- - - - -- - - - - -- -
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1. Masă de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.698 2.363 
2. Masă de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2.363 3.211 
3. Masa de cel putin 40 tone 2.363 3.211 

IV. Vehicule cu 3+2 axe : 
1. Masă de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.500 2.083 
2. Masă de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2.083 2.881 
3. Masă de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2.881 4.261 
4. Masa de cel putin 44 tone 2.881 4.261 

V. Vehicule cu 3+3 axe : 
1. Masă de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 853 1032 
2. Masă de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1.032 1.542 
3. Masă de cel putin 40 tone. dar mai mica de 44 tone 1.542 2.454 
4. Masa de cel putin 44 tone 1.542 2.454 

Conl. ar!. 470 alin.(7) Cod Fiscal Remorci, semiremorci sau rulote: 
IMPOZITUL PENTRU ANUL 2018 

Masa totală maximă autorizatA (leUan) 
a) Pănă la 1 tonă inclusiv 9 
b} Peste 1 tonă , dar nu mai mult de 3 tone 34 
e) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 
d) Peste 5 tone 64 

Conl. ar!. 470 alin. (8) Cod Fiscal Mijloace de transport pe apă 
IMPOZITUL PENTRU ANUL 2018 

( leUan) 
1. luntre, bărci fără motor folosite pentru pescuit şi uz 21 

personal 
2. Bărci fără motor, folosite in alte scopuri 56 
3. Bărci cu motor 210 
4. Nave de spart şi agrement 1119 
5. Scutere de apă 210 
6. Remorchere şi impingătoare: X 

a) Până la 500 CP indusiv 559 
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b) Peste 500 CP, şi până la 2000 CP inclusiv 909 
c) Peste 2.000 CP, ş i până la 4000 CP inclusiv 1398 
d) Peste 4.000 CP 2237 

7. Vapoare, pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din 182 
aceasta 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale X 
a) Cu capacitatea de Încărcare până la 1.500 tone inclusiv 182 
b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone, dar nu 280 

peste 3000 tone 
C) Cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone 490 

Se acorda scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport hibride, potrivit art. 470, alin.(3) din Codul Fiscal. 

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZE LOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR : 

Conf. art. 474 1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in TAXA PENTRU ANUL 2018 
alin.(1 ) Cod mediu rural: -leU-
Fiscal 

Suprafata pentru care se obţine certificatul de urbanism 

a) pănă la 150 m' inclusiv 6 
b) intre 151 ş i 250 m2 indusiv 7 
e) intre 251 şi 500 mZ inclusiv 9 
d) intre 501 şi 750 m2 inclusiv 12 
e) intre 751 şi 1.000 m' inclusiv 14 
f) peste 1.000 m' 14 + 0,01 lei Im pentru ce depăşeşte 1.000 m 

ljonf. art.474 alin. (4) Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către 151ei 
comisia de urbanism ş i amenajarea teritoriului, de către primari sau de 
tructurile de specialitate din cadrul 

~onf. art.474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% 
~in valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 
~onf. art.474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1~ 
~in valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instala~ilor aferente. 



• • 
pont. art.474 alin. (7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autortzate a lucrărilor de construcţie se aplică 
fJrmătoarele reguli : 
~). taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte inainte de 
Fmiterea aVlzului; 

). pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită 
conform art. 457; 
). in termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, 

persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al 
utorităţii administraţiei publice locale; 
). până in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii , compartimentul de 
pecialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie ; 

el. până in cea de-a 15-a zi , inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat 
aloarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de 
axă care trebuie rambursată de autoritatea administratiei publice locale. 
~onf. art.474 alin. (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
pertificatului sau a autorizaţiei iniţiale . 
Fonf. art.474 alin. (9) Taxa pentru eliberarea autarizaţiei de desfiinţare , totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea 
mpozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri , aferentă părţii desfiinţate. 

Conf. art. 474 laxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavări : 71eUmp 
alin. (10) 

- - - - - _ . _ . . . _.- . . - - - -
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Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri , 7leilmp. 

Con!. art. 474 containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi 
alin.(14) Cod a panouri de afişaj , finne şi reclame situate pe căile şi in 
Fiscal spatiile publice 

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrările 121eilracord 
Con!. art. 474 de racorduri şi branşamenle la retele pUblice de apă. 
alin. (15) Cod canalizare, gaze, termice, energie electrică , telefonie 
Fiscal şi televiziune prin cablu 

Conf. art . 474 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 9 
alin.(16) Cod stradală şi adresă 
Fiscal 

Conf. art. 475 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de 20 
alin.(l ) Cod functionare 
Fiscal 
Conf. art. 475 Taxă pentru eliberarea unor autorizatii pentru 60 
alin.(l) Cod 
Fiscal 

esfăşurarea unei activităţi economice * 

*) Autorizatiile se vizeaza anual, pana la data de 31 
decembrie a anului in curs pentru anul urmator. Taxa de 
viza reprezinta 50% din cuantumul taxei . 

Conf. art. 475 Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, 70 
alin. (2) Cod respectiv camet de comercializare produse agricole. 
Fiscal 
Conf. art . 475 Taxa pentru eliberarealvizarea anuală a autorizatiei Suprafata de Restaurante Baruri Alte activ. 
alin. (3) Cod privind desfăşurarea activitătii de alimentaţie publică deservire recreative 
Fiscal pana la 5Omp. 300 150 100 

I Intre 51-150 mp. 500 250 200 
I Intre 151-250 mp. 700 350 300 
I Intre 251-500 mp. 900 450 400 

Peste 500 mp. 4000 4000 4000 
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TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ $1 PUBLICITATE 

Cani. art. 478 alin. (2) Cod Fiscal VALORILE TAXEI PENTRU ANUL 2018 
Taxa pentru afişaj în scop de recLamă şi publicitate leii m2 sau fractiune de m2 

a) in cazul unui afişaj amplasat la locul in care persoana derulează o 20 leii m< sau fraejiune de m< 
activitate economică 

b) in cazul oricăru i alt panou, afişaj sau structura de afişaj pentru reclamă şi 10 leii m sau fraejiune de m 
pUblicitate 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Conf art.481 
(1) Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vânzarea biletelor de intrare si a abonamentelor. 
(2) Consiliile locale hotarasc cota de impozit dupa cum urmeaza: 

a) pâna la 2%, in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta 
manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competi.ie sportiva interna sau intema.ionala; 

b) pâna la 5% in cazul oricarei altei manifestari artistice decât cele enumerate la lit. a) . 

ALTE TAXE LOCALE 

Cani. art. 486 VALORILE TAXEI PENTRU ANUL 2018 

41eilan 

n-axa specială pe linie de situatii de urgentă (pompieri + protectie civilă) pentn 
persoane fIZice 

axa speciala pentru agentii economici cu sediul in atte localitati si care 
esfasoara activitati prin puncte de lucru in comuna T opleţ: 

- Comert en-detail cu marfuri alimentare 100leilan - Comert endetail cu marfuri nealimenatare 
100 leilan 

axa salubrizare persoane fizice (le~persoanăllună) 1 0 ,24 le~persoană/lună 
Din care : - subvenţie suportată din bugetul local (le~persoană/lună) 2,74 le~persoană/lună 
- - rest taxa salubrizare platitită persoana fizica 7 ,50 le~persoană/lună 

axa salubrizare persoane juridice (leilm. c.llună) 102,47 leilluna 
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Taxa utilizare,lexploatare resu~ de apa 1,50 Je~persoană/iună 

Taxa utilizare/exploatare resurse de apa persoane juridice 15,00 leillună 

axa incheiere căsătorii in zilele : 
- luni - vineri (Iei) 40 
- sâmbătă - duminică (Ioi) 60 

Taxa eliberare certificate de stare civilA., a duplicatelor. 30 

tr axa divort 500 lei 

n-axa Închiriere Cămin Cunural, Sala de Festivităţi (Ioilzi) 100 lei/zi 

Taxa pentru ocuparea domeniului public (leilmpl1uni) : 

!a) 
- pentru activităti de alimentaţie publică (terase, baruri, restaurante. etc) 10 loilmp/luni 

- agenţii LOTO PRONOSPORT 20 loilmp/lună 

- pentru activităti de comerţ cu amănuntul si alte activitati 10 leilmp/luni 

!Neplata pe 3 luni consecutive duce la rezilierea contractului sau a convenţiei 
ocheiate 

axa paşunat (lei/caplan): 
- bovine şi cabaline 4,50 
- ovine şi caprine 3,50 

Taxa pentru folosirea domeniului public in scopul amplasării cablurilof, 
conductelor şi a altor instalaţii În sistem ingropat, semiingropat sau de 
suprafaţă (stâlpi electrici, de telefonie, posturi trafo, cabine telefonice) 4 
(Ieilmp/luni) 

r-axa inchiriere sală lectură (Iei/oră) 3 

Taxa intrare discotecă (Iei/pers) 5 

Taxa intrare spectacole (Iei/pers) 3 

iTaxa WC public (leUpons) 0 ,50 
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Taxa eliberare permise de l i beră circulaJie pentru transport: 

- ATV-uri 300 Iei In !rIm.1I1 
200 Iei In !rIm.l,II,IV 

- autobuze/microbuze 400 Iei pe !rIm. 
- marfă \ din afara localităţii 

_ până la 2.8 to. 
-+ intre 2,8 si 7 to. 150 lei pe luna (5 pe zi) 
-+ peste 7 to. 300 lei pe luna (10 pe zi) 

500 lei pe luna (20 pe zi) 
* pentru plata anticipata pentru 12 luni a taxei de libera circulatie pentru 
transport marfa din afara localitatii se acorda o facilitate fiscala in 
procent de 50% 

Taxa inmatriculare I inregistrare: 
- tractoare 150 lai 
- mopedele cu cap. cii. :S 50 cmc 100 lai 
- utilaje autopropulsate 200 lai 
- vehicule cu tractiune animală 50 lai 

ponl. Lg.4912006 (noul cod rutier) 

Taxa anuală pentru vehiculele lente (care nu trebuie inmatriculate) 40 lailvahicul 

axa arhivă (Iei) 30 
axa anchetă teren (Iei) 28 

Taxa eliberare: 
- adeverin!ă" de orice lel- (Iei) 5 

- ) Sunt scutite persoanele care solicită adeveri"\ă pentru somaj, ajutor social , 
etc. 

Taxa de urgenţi pentru eliberare acte (certificat flscal, adeverinţi de orice 
fel. eliberate În ziua inregistrArii cererii): 

- adeverlnta 10 
- certificat flscal 10 

Taxa parcare 
- ocazional (leilora/vehicul) 1 
- curentă (Ieilzllvehlcul) 3 
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Taxa pentru depozitarea de materiale (Ieilmplzi) 2 

I 

Taxa pială 
- vânzare legume, frude, zarzavaturi, flori, 31ei/mp/zi 
- abonamente vânzare de produse agncole şi de origine animală 40 leUmpiluna 
- vânzare produse lactate SleUmp/zi 
- abonamente 70 leUmpnuna 
- vanzare produse agroindustriale 31eUmp/zi 
- abonamente 40 lei/mp/luna 
- taxa cintar 12SIeiIIIuna 
- taxa inchiriere halate albe S leUzi 

Taxa ocupare terenuri cu construcţi i provizarii: 91eUmp/an 
- garaje - pentru suprafaţa de max. 24 mp 10lei/mp/an 
- pentru suprafala de peste 24 mp. SleUmpian 
- boxe - pentru suprafaţa de max. 9 mp 61ei/mp/an 
- pentru suprafala de peste 9 mp 121ei/mp/an 
- cotele 12 lei/mp/an 
- alte construcţi i provizorii (cabane, etc) 

Taxa folosire alte locuri publice (laUzi) 1S 

Taxa inchiriere tractor (fără combustibil) (leUorA) SO 
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SANCTIUNI 

LIMITELE M1NIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE 

Cont. art. 493 alin. (3) Cod Fiscal - Contraven!ia prevazută la art. 493, alin. (2) Itt. a), in cazul persoanelor fIZice se sanqionează cu amendă 
de la 70 lei la 279 lei; 

Conl. art. 493 alin. (3) Cod Fiscal - Contraven!ia prevazută la art. 493, alin. (2) lit. b), in cazul persoanelor fizice se sanC\ionează cu amendă 
de la 279 lei la 696 lei; 

Cont. art.294 alin. (4) Cod Fiscal - lncălcarea normelor tehnice privind tipărirea , inregistrarea, vânzarea, evidenta şi gestionarea, după caz, a 
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sanqionează cu amenda de la 325 lei la 1578 lei În cazul 
persoanelor fIZice; 

in cazul persoanelor juridice, limitele minime ,i maxime ale amenzilor prevăzute la aliniatele 3 şi .. se majorează cu 300%, respectiv: 
Conl. art. 493 alin. (5) Cod Fiscal - Contraven!ia prevazută la art. 493, alin. (2) Itt. a) , in cazul persoanelor jUridice se sanqionează cu 

amendă de la 280 lei la 1116 lei; 
Cont. art. 493 alin. (5) Cod Fiscal - Contraventia prevazută la art. 493, alin. (2) lit. b) , in cazul persoanelor juridice se sancţionează cu 

amendă de la 1116 lei la 2784 lei ; 
Cont. art. 493 alin. (4) si (5) Cod Fiscal - Tncălcarea normelor tehnice privind tipărirea , inregistrarea, vănzarea, evidenta şi gestionarea, după 
caz, a abonamente lor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie şi se sanctionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei in 
cazul persoanelor juridice. 

Menţionăm faptul că ne rezervăm dreptul de a modifica valorile/nivelurile menţionate în tabloul anterior În condiţiile în care prin 
acte nonnative speciale acestea vor fi modificate . 

PREŞEDlNT~ ~~~~;Ă 
MANŢOC0J~\ 

Contrasemnează, 
Secretar delegat, 

Olaru Nicolae 

ry 

, 
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ROMANIA 
JUDETUL CARAS-SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ 

Anexa or. 2 la HotArirea or. 69 
Din data de 26.12.2017 

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018, 
la nivelul Comunei Topleţ 

LISTA FAClLITĂŢlLOR FISCALE ACORDATE 
CONTRIBUABILILOR DIN COMUNA TOPLEŢ PENTRU IMPOZITELE SI TAXELE 

LOCALE DATORA TE DE ACESTIA iN ANUL 2018 

1. IMPOZITUL PE CLĂDIRI 
PERSOANE FIZICE: 
ArL 456 Alin. (J) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 

- clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la arl.2 iiI. al. el-el d in Ordonanta de urgenlă a Gu vemului 
nr.8212006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la 
actiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.lI 112007. cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a 
văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

- clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la ari. 1 al Decretului-lege nr. 118/ 1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite 
în prizonieri, republicat, cu modificările şi completări le ulterioare; 

- clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul 1 de 
invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau 
accentuat şi ai minorilor încadrati în gradul 1 de invaliditate; 

- clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele 
destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate 
funcţionării Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale; 

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea 
impozituluiltaxei pe clădiri datorate pentru unnătoarele clădiri: 

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură 
sau arheologice, muzee ori case memoriale; 

b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protectie, altele decât 
monumentele istorice, amplasate in zone de protectie ale monumentelor istorice şi 
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în zonele construite protejate; 
c) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/200 I privind regimul 

juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare, pentru 
perioada pentru care proprietarul menţine afectaţi unea de interes public; 

d) clădirile retrocedate potrivit art.1 alin. (10) din Ordonan ta de urgentă a 
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 
cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completări le 
ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţi unea de interes 
public; 

e) clădirile restituite potrivit art.1 al in .(5) di n Ordonan ta de urgentA 
a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au 
aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 
România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine 

afectaţi unea de interes public; 

f) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locu 
inlei nr.114/l996, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare, 
precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în 
conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.19/l994 privind stimularea investiţiilor 
pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.82/1995, cu modificările şi 

completările ulterioare. în cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se 
aplică noului proprietar al acesteia; 

g) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 
ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 

h) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) IiI. b) şi art.4 alin. (1) din Legea nr. 
341 12004, cu modificările şi completări le ulterioare; 

i) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară 
ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 

j) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de 
intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată 
realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în 
certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, 
astfel cum este prevăzut în Ordo nanI ade u rgenl ă a Gu v ernu lui n r. 18 120 
Q2.privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 158/20 Il , cu modificările şi completările 

ulterioare; 
k) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind 

măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi 
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completări le ulterioare; 
1) clădirile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din 

Munţii Apuseni şi în Rezerva\Îa Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu 
Ordonanta Guvernului nr.27 /19 96 privind acordarea unor facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare; 

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozituluiltaxei, stabilită conform alin. 
(2), se aplică începând cu data de I ianuarie a anului următor celui în care persoana 
depune documentele justificati ve. 

(4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care 
sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată 
de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se 
aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. 

PERSOANE JURIDICE: 
ArL 456 Alin. (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 

(I) Nu se datorează impozitltaxă pe clădiri pentru: 
a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi 

economice sau agrement, altele decât cele desflişurate în relaţie cu persoane 
juridice de drept public; 

b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la 
bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 

c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, 
conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură 

naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor 

religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor 
locale ale acestora, cu excepţia încăperilor fo losite pentru activităţi economice; 

e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 
f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional 

sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia 

încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte 
venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, 
elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, 
astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi func\Îonarea creşelor, cu modificările şi completări le 
ulterioare; 

g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi 

Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor 
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care sunt folosite pentru activităţi economice; 
h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru 

activităţi economice; 
i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia 
ajutorului de stat; 

j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, 
hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la 
apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate 
canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia 

încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, 

diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, 
cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice; 

1) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 
m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia 

Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite 
pentru activităţi economice; 

n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru 
apărare cu respectarea legislaţiei În materia ajutorului de stat; 

o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri 
pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu 
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice; 

p) clădirile atlate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia 

încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
q) clădirile atlate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele 
închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la 
o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 
activităţi economice; 

r) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate 
depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării 
Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; 

s) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie. 

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei 
pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri: 

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură 
sau arheologice, muzee ori case memoriale; 

b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât 
monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi 
în zonele construite protejate; 

c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
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neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile 

fW-ă scop lucrativ; 
e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 1012001 privind regimul 

juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
perioada pentru care proprietarul menţine afectaţi unea de interes public; 

clădirile retrocedate potrivit art. 1 al in. (10) din Ordo nan ta de urgent ă a 
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 
cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţi unea de interes 
public; 

f) clădirile restituite potrivit art. 1 al in .(5 ) di n Ordonan ta de urg ent ă 
a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinu 
comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, 
republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţi unea de 
interes public; 

g) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuin 
tei nr.1I4/1996, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare, precum 
şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate 
cu Ord on an ta Guvern ului nr. 19 /1994 privind stimularea investiţiilor pentru 
realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi 

completări'prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările 

ulterioare. în cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului 
proprietar al acesteia; 

h) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, 
începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 

i) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării 
unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia 
în domeniul ajutorului de stat; 

j) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de 
intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată 
realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în 
certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, 
astfel cum este prevăzut în Ordo nant ade urgent ă a Gu v ernu lui n r. 18120 
Q2...privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 15812011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

k) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 15312011 privind 
măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

1) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de 
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societăţile cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de 
stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia îo domeniul ajutorului de 
stat; 

m) clădirile deţîoute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. 

(2), se aplică îocepând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana 
depune documentele justificative. 

(4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care 
sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată 
de cel mult 6 luni îo cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se 
aplică îo anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. 

II. IMPOZITUL si TAXA PE TEREN 

PERSOANE FIZICE: 
Art 464 Alin. (J) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: 

a) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, 
pentru perioada cât durează ameliorarea acestora; 

b) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii 
pentru agricultură sau silvicultură; 

c) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, 

drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, 
precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor 
reprezentând zone de siguranţă; 

d) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare 
publice, precum şi cele ale metroului; 

e) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de 
război , a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor 
de război; 

f) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat îo proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevăzute la ari. 1 din Decretul-lege nr. 
118/1990, republicat, cu modificările şi completări le ulterioare; 

g) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat îo proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor 
încadrate îo gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai 
minori lor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi îo 
gradul 1 de invaliditate; 

h) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute 
la ari. 2 lit. al. cl-el d in Ordonanta de urgenţă a Guvernului n r. 
82/200 6 , cu modificările şi completări le ulterioare; 

i) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele 
destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile 
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afectate functionării Centrului National de Administrare a Registrelor 
Nationale Notariale; 

j) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru 
care nu se reglementează procesul de productie lemnoasă, cele 
certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani; 

k) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetătenilor 

aparţinând minoritătilor nationale dîn România, cu statut de utilitate 
publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în 
administrare ori în folosintă de acestea de la o instituţie sau o autoritate 
publică, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activităti 

economice. 

(2) Consiliile locale pot hotări să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei 
pe teren datorate pentru: 

a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care 
proprietarul mentine afectaţi unea de interes public; 

b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. I alin. (10) din Ordon anţa 
de Urgentă a Guvernului nr. 9412000 , republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectapunea de interes public; 
c)terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. I ali n .(5) din Ordonan 

ta de u rgenla a Guv ernu lu i n r. 83 / 1 999, republicată, pe durata pentru care 
proprietarul mentine afectaţi unea de interes public; 

d) terenurile afectate de calamităti naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 
e) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 alin. (1) lit. b) şi art. ~ 
alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

t) suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric; 

g) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt 
mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din 
indemnizatie de şomaj sau ajutor social; 

h)terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul 
Arheologic Naţional folosite pentru păşunat; 

i) terenurile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi 
din Muntii Apuseni şi în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu 
Ordonanta Guvernului nr.27/ 1996, republicată, cu modificările ulterioare; 

j) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restrictii de 
utilizare; 

k) terenul situat în extraviianullocalitătilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui 
în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie; 

1) suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi 

protejate; 
m)terenurile, situate în zonele de protectie ale monumentelor istorice şi în zonele 
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protejate; 
n) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a 

efectuării cercetărilor. 

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită confonn alin. 
(2), se aplică începând cu data de l ianuarie a anului următor celui în care persoana 
depune documentele justificative. 

(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice 
care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o 
durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50"10 . 
Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această 
condiţie. 

PERSOANE JURIDICE: 
ArL 464 Alin. (1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: 

a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi 
economice sau agrement; 

b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu fmanţare de la 
bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 

c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite confonn legii, cu 
scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a 
susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor 

religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor 
care sunt folosite pentru activităţi economice; 

e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor; 
t) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional 

sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia 

suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte 
venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, 
elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, 
astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru 
activităţi economice; 

h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile 
aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de 
pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri 
funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de 
oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară; 

i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, 
gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea 
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resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi 
terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre 
a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafetei solului; 

j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru 
perioada cât durează ameliorarea acestora; 

k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru 
agricultură sau silvicultură; 

1) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri 
principale administrate de Compania Natională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de 
piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă; 

m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, 
precum şi cele ale metroului; 

n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum 
şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia 
ajutorului de stat; 

o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru 
apărare cu respectarea legislatiei în materia ajutorului de stat; 

p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia 
Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite 
pentru activităţi economice; 

q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi 

Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
r) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele 

destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate 
funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; 

s) suprafetele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care 
nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi 

cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani; 
t) terenurile detinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserlie; 
u) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, 
concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie 
sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi 

economice. 

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozituluiltaxei 
pe teren datorate pentru: 

a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit ari. 16 din Legea m.1 01200 I , 
republicată, cu modificările şi completări le ulterioare, pe durata pentru care 
proprietarul menţine afectaţi unea de interes public; 

b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit ari. 1 al in .(lO) din Ordonanta 
de urgent ă a Ou v emul ui n r. 9 4/2 000 , republicată, cu modificările şi 
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completări le ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de 
interes public; 

c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit ar!. l ali n .(5) din Ordonanta 
de urgent ă a Guv ernu lu i n r. 83 /1 999 , republicată, pe durata pentru care 
proprietarul menţine afectaţi unea de interes public; 

d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile 
fără scop lucrativ; 

f) terenurile aparţinând asociaţii lor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru 
activităţile fără scop lucrativ; 

g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 
h) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric; 
i) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, in condiţiile elaborării 

unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de 
legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 

j) terenurile din extravilan situate in situri arheologice înscrise în Repertoriul 
Arheologic Naţional folosite pentru păşunat; 

k) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de 
utilizare; 

1) terenul situat în extravilanullocalităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui 
în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie; 

m) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi 
protejate; 

n) terenurile, situate in zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele 
protejate; 

o) suprafetele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a 
efectuării cercetărilor. 

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. 
(2), se aplică începând cu data de I ianuarie a anului următor celui în care persoana 
depune documentele justificative. 

4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care 
sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată 
de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se 
aplică in anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. 

lll. IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
PERSOANE FIZICE: 
ART. 469 Alin. (I) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 

al mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de 
război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, 
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

b) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap 



• 

sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai 
minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul 1 de 
invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republica!, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului; 

d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (!) din Legea nr. 34112004, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la 
alegerea contribuabilului; 

e) nave le fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul 
persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula 
Balta Ialomiţei; 

• f) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 

• 

g) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 

h) autovehiculele acţionate electric; 

i) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale. 

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe 
mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. 

(3) 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. 

(4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele 
fizice care domiciiiază În localităţile precizate în: 

a) Hotărârea Guvernului nr. 323 /1996 privind aprobarea Programului 
special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din 
Munţii Apuseni, cu modificările ulterioare; 

b) Hotărârea Guvernului nr. 39 5/1996 pentru aprobarea Programului 
special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico
sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu 
modificările ulterioare. 

PERSOANE JURIDICE: 
ART. 469 Alin. (1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 
a) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul 

persoanelor fizice cu domiciliul În Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi 
Insula Balta Ialomiţei; 

b) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 
c) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru 
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servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, 
inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport 
este stabilit în condiţii de transport public; 

d) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 
e) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 
f) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de 

urgenţă; 

g) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub 
coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului 
Tineretului şi Sportului; 

h) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite 
conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură 
naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

i) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea 
gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură glizduire, 
îngrij ire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, 
reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, 
persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în 
condiţiile legii; 

j) autovehiculele acţionate electric; 
k) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt 

utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau 
societate de leasing; 

1) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale. 

(2) Consiliile locale pot hotări să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe 
mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. 

(3) 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 I ianuarie a anului următor celui in care persoana depune 
documentele justificati ve. 

IV. TAXA PENTRU ELmERAREA CERTIFICATELOR, A VIZELOR si 
AUTORIZATIILOR 
ART. 476 Alin.(J) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor. avizelor şi 
autoriza/ii/or următoarele: 

a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, 
văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război ; 

b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele 
prevăzute la art. I din Decretul-lege nr. I 18/1990, republica!, cu modificările şi 
completări le ulterioare; 

c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult 
sau construcţii-anexă; 
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d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin 
domeniului public al statului; 

e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de 
interes public naţional, judeţean sau local; 

t) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul 
construcţiei este o instituţie publică; 

g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin 
concesionare, confonn legii; 

h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul 
construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi 
Sportului; 

i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul 
construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu 
scopul de a Întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a 
susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul 
construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de 
servicii sociale În unităţi specializate care asigură găzduire, Îngrijire socială şi 

medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială 
pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru 
alte persoane aflate în dificultate, În condiţiile legii; 

k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, În cazul unei calamităţi 
naturale. 

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru 
eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru: 

a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în 
valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 4221200 I 
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, 
datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste 
lucrări pe cheltuială proprie; 

b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al 
monumentelor istorice definite În Legea nr. 422/200 I , republicată, cu modificările 
ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a 
monumentelor istorice, În concordanţă cu reglementările cupnnse în 
documentaţiile de urbanism Întocmite potrivit legii; 

c) lucrări executate În condiţiile Ordonantei Guvernului nr. 20/ 1994 privind 
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

d) lucrări executate În zone de regenerare urbartă, delimitate în condiţiile Legii 
nr. 3501200 I privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare 
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urbană coordonate de administraţia locală, in perioada derulării operaţiunilor 

respective. 
ART.49S. - În vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 
2016, se stabilesc următoarele reguli: - scutirile sau reduceri le de la plata 
impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe 
mijloacele de transport prevăzute la ART. 456, 464 şi 469 se aplică începând cu 
data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la 
data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale 
autorităţilor publice locale, până la data de 29 februarie 2016. 

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA si 
PUBLICITATE 
ART.479. 

(l) Taxa pentru serviciile de reclantă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop 
de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor 
când acestea fac reclamă unor activităţi economice. 

(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj 
în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, 
afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, in acest caz taxa prevăzută la art. 
477 fiind plătită de această ultimă persoană. 

(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru 
afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate in interiorul 
clădirilor. 

(4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru 
panouri le de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau 
marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale. 

(5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 
pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin 
construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate . 

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
ART.482 
Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului 

pe spectacole. 

VII. TAXE SPECIALE 
ART. 485 
(1) Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor 

speciale instituite conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau 
juridice: 

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale 
veteranilor de război; 

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, 
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republicat, cu modificările şi completări le ulterioare; 
c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu 
excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice; 

d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a 
întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine 
acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale 
în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, 
ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, 
familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane 
aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

t) reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai 
minorilor încadraţi în gradul 1 de invaliditate . 

Contrasemnează, 
Secretar delegat, 
Olaru Nicolae 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ 

HOTĂRÂREA N& 68 
DIN DATA DE 26.12.2017 

Privind aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare şi a 
taxei speciale pentru utilizarea resurselor de apA şi pentru intretinerea sistemului de alimentare 

cu api precum şi pentru stabilirea subventiei de la bugetul local al Comunei Toplet, pentru anul 
2018, pentru taxa speciali de salubrizare datorati de persoanele fIZice 

Consi liul Local al Comunei Topleţ, întrunit in şedinţă ordinară , în data de 26.12.2017; 

Având in vedere: 

Expunerea de motive a Primarului Comunei Toplet. initiatorul proiectului; 
Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Toplel; 
A vizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Topleţ 
Prevederile art.26 alin (1) Jit. b) din Legea serviciului de sa lubrizare a l ocalităţi lor nr.1 0112006, cu 

modificările şi completArile ulterioare; 
Dispozitiile art. 42, alin. (1), !it. c) din Legea nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utiiitAti 

publice, republicată, cu modificările şi completArile ulterioare; 
Anexa nr. 4 la Ordonanta de Urgentă cu nr. 107/2002 privind infiinţarea Administraţiei Naţionale 

Apele Române, cu modificările şi completArile ulterioare; 
Prevederile art. 484 din Legea nr, 22712015 privind Codul fiseal , cu modificările şi completări le 

ulterioare, coroborate cu dispozitiile ari. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificările şi completArile ulterioare; 

Dispoziţiile art 25, lit. a) ş i 26 alin (1) lit. b) din Legea nr. 10112006 privind serviciul de 
salubrizare a locaiităti1or, cu modificările şi completArile ulterioare; 

in temeiul prevederilor art. 36, aHn.(I), alin. (2), lit. d), alin. 61it. a), punctul 14, art. 45, alin. 
(2), lit. c), art. 11 5, alin.(l), lit b) din Legea nr.2J512001 , privind administratia publicA localA, cu 
modificările şi compleHlrile ulterioare: 

HOTĂRĂşTE 

Art. 1. ~Se aprobA Regulamentul de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare şi a 
taxei speciale pentru utilizarea resurselor de api şi pentru intreţinerea sistemului de alimentare 
cu apA pentru beneficiarii serviciilor din Comuna Toplef, conform anexei la prezenta hotArire. 

Art.2 .- (1) Pentru acoperirea costurilor de colectare, transport, sortare şi depozitare a 
deşeurilor se aprobA instituirea taxei speciale de salubrizare pentru contribuabilii Comunei 
Toplel· 

(2) Cu data de 01.01.2018, taxa speciali de salubrizare se stabileşte, dupA cum urmeazi: 
a) pentru persoanele nzice: 10,24 lei/persoonA/lunij 
b) pentru persoanele juridice: 102,471ei/lunil pentru un ml/deşe urillunAj 
(3) Cu data de 01.01.2018, persoanele fIZice vor beneficia de o subventie de la Bugetul 

local al Comunei Toplet, aferenti faxei speciale de salubrizare, in cuantum de 2,74 
Iei/persoanA/luni. 
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Art. 3. - (1) Pentru acoperirea costurilor pentru utilizarea resurselor de apl datorati 
Administraţiei Nationale Apele Romine, respectiv, contributie api subterana populatie, şi pentru 
intretinerea sistemului de alimentare cu api 8 locuitorilor Comunei Toplel se aprobi instituirea 
taxei speciale pentru utilizarea resurselor de apA şi pentru intretinerea sistemului de alimentare 
cu apă pentru contribuabilii Comunei Toplel. 

(2) Cu data de 01.01.2018, ta .. specialA pentru utilizarea resurselor de apă şi pentru 
Întretinerea sistemului de alimentare cu api se stabileşte, dupA cum urmeazi: 

a) pentru persoanele raice: 1,50 Jeilpenoanlllunl j 
b) pentru persoanele juridice: 15,00 )eilluni; 

Art. 4. - Prezenta hotArire va fi adusi la cunoştinţA publică potrivit prevederilor legale in 
vigoare. 

Art. 5. - Impotriva acestei hotAriri persoanele interesate pot face contestaţie in termen de 15 
zile de la aducerea la cunoştinţA. 

Art.6 • Prezenta hotArire intri În vigoare Începind cu data de 01 .01.2018.La data intririi În 
vigoare a acesteia orice prevedere contrarA se abrogA. 

Art.7.· Executarea prezentei hotAriri se incredineeazl Compartimentul financiar contabil şi 
biroul impozite şi taxe din cadrul PrimAriei Comunei Topleţ . 

Art. 8. - Prezenta hotArire intri În vigoare conform prevederilor legale şi se comunicA 
Instituţiei Prefectului - Judetul Caras·Severin, Primarului şi contabilului Comunei Toplet ş i 

biroului impozite şi taxe din cadrul PrimAriei Comunei Toplee 

Contrasemnează, 
Secretar delegat, 
Olaru Nicolae cy 
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ROMÂNIA 
JUDETUL CARAŞ-SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLET 

Anexa la 
Hotărirea Consiliului Local al Comunei Toplet cu or. 68 

Din data de 26_12_2017 

Regulamentului de stabilire şi aplicare a tani speciale de salubrizare şi a taxei speciale pentru 
utilizarea resurselor de apă şi pentru intreţinerea sistemului de alimentare cu apA 

CAPITOLUL 1-
DISPOZITII GENERALE 

Art. 1. - Potrivit prevederilor 811. 484 din Legea or.22712015 privind Codul fiseal, cu modificările şi 
completArile ulterioare, coroborate cu dispozi1iile art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finan1ele 
publice locale, cu modificările ş i completări le ulterioare, Consiliile locale aprobA taxe speciale pentru 
functionarea serviciilor publice locale, create În interesul persoanelor fi zice ş i juridice, stabilind 
cuantumul taxelor speciale anual, şi aprobând regulament de stabilire a modului de organizare şi 
funcţionare a serviciilor publice de interes local , pentru care se propun taxele respective. 

Art. 2. - Potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) Iit. b) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101 /2006, cu modificările şi completArile ulterioare, pentru asigurarea finanţării serviciului de 
salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxe speciale, În cazul 
prestaţiilor efectuate În beneficiul Întregii comunităţi locale 

Art. 3. - in conformitate cu prevederile art. 42, alin (1), lit. c) din Legea 5112006 privind serviciile 
comunitare de utiliUi.ţi publice, republicată, cu modificările şi completArile ulterioare utilizatorii 
beneficiază de furnizarea Iprestarea unui serviciu de utilităţi publice prin achitarea unei taxe, În situatia 
În care încheierea contractului de furnizare sau de prestare a serviciului între operator ş i utilizator nu 
este posibilA din motive tehnice sau comerciale ori în situaţia in care hotArârea de dare în administrare 
sau contractul de delegare a gestiunii prevede această modalitate, 

Art. 4. - Conform anexei nr. 41a Ordonanta de Urgenţă cu nr. 10712002 privind Înfiinţarea 
Administratiei Nationale Apele Române , cu modificările ş i completările ulterioare s-a instituit 
contributia specifică pentru utilizarea resurselor de apă pe categorii de resursă ş i utilizatori şi contribuţia 
pentru primirea apelor uzate În resursele de apă. 

CAPITOLUL II 
STABILIREA IMPUNERII TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ŞI A TAXEI SPECIALE 

PENTRU UTILIZAREA RESURSELOR DE APĂ ŞI PENTRU INTRETINEREA SISTEMULUI DE 
ALIMENTARE CU APĂ 

An. 5. - Taxa specia lă de salubrizare şi taxa specială pentru utilizarea resurselor de apă şi pentru 
întreţinerea sistemului de alimentare cu apă este datoratA ş i se plăteşte de către beneficiarii serviciilor 
publice de salubrizare ş i alimentare cu apă, persoane fizice şi persoane juridice cu domiciliul/reşedinţa 
sau sediul/punctul de lucru În Comuna Toplet. 
Art. 6. - Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei speciale de salubrizare ş i a taxei speciale pentru 
utilizarea resurselor de apă ş i pentru întretinerea sistemului de alimentare cu apă În funcţie de numărul 



• 
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de persoane din fiecare familie, respectiv, nurnărullocatarilor existenti la adresa respectivA] (membrii de 
familie, rude, chiriaşi, flotanti, etc). 
Art. 7. - Persoanele juridice sunt obligate la plata taxei speciale de salubrizare În funcţie de volumul de 
deşeu generatilună, iar, la plata taxei speciale pentru utilizarea resurselor de apă şi pentru intretinerea 
sistemului de alimentare cu apă la o sumă lunară stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local Toplel. 
Art.8. - Pentru imobilele- proprietate pe care le detin, locuite sau nelocuite, proprietarul este obligat să 
îşi completeze declaratia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare şi a taxei speciale 
pentru utilizarea resurselor de apa. şi pentru Întretinerea sistemului de alimentare cu apA, prevăzută În 
anexa nr. I pentru persoanele fizice şi in anexa nr. 2 pentru persoanele juridice. Ia prezentul regulament. 

Art. 9 .• Pentru imobilele proprietate a persoanelor fizice care sunt date in chirie. comodat. sau in altă 
fonnă ahor persoane fizice sau juridice. obligaţia declarării revine proprietarului. 

Art. 10. - Pentru imobilele proprietate a persoanelor juridice care sunt date În chirie. comodat. sau În altă 
fonnă altor persoane fizice sau juridice. obligaţia declarării revine proprietarului. 

Art. 11 . - Pentru imobilele aflate În proprietatea statului/ual-ului. obligaţia depunerii declaraţiei de 
impunere revine chiriaşilor acestor imobile, În funcţie de destinatia activităţii pe care o desflşoară. 
Art. 12. - (1) Tennenul de depunere a declaraţiei de impunere este de 31 ianuarie 2018. 

(2) în cazul nedepunerii declaratiei de impunere, proprietarii de imobile sau persoanele 
juridice vor fi impuse din oficiu, În baza datelor furnizate de de Directia de Evidentă a Persoanei, 
Registrul Agricol , in cazul proprietarilor, persoane fizice, sau Registrul Comerţului, În cazul persoanelor 
juridice 
Art. 13. - (1) Declaratia de impunere se depune la sediul Primăriei Comunei Topleţ. 

(2) în cazul În care intervin modificări În datele prevăzute in declaratia de impunere iniţială 
(domiciliu/sediu, număr de persoane. etc), cel În drept, are obligatia depunerii declaratiei rectificative În 
tennen de 30 de zile de la data aparitiei modificărilor respective. 

(3) in caz de deces, mutare În altă unitate administrativ-teritorială, părăsire a 
domiciliuluilreşedintei pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau dizolvare a persoanei juridice 
scăderea/modificarea taxei speciale de salubrizare şi a taxei speciale pentru utilizarea resurselor de apă 
şi pentru intreţinerea sistemului de alimentare cu apă, se va face cu data de Întâi a lunii unnătoare 
apari\iei acestei situatii, in baza actelor doveditoare sau a declaratiei pe proprie răspundere a celui 
indrituit. 

(4) în cazul ndepunerii declaraţiei rectificative, obligatia de plată se va stabili din oficiu de 
organelle fiscal ale Primăriei Comunei Tople1, pe baza oricăror date şi infonnatii obţinute de acestea. 

CAPITOLUL III . 
PROCEDURA DE PLA TA A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ŞI A TAXEI SPECIALE 
PENTRU UTILIZAREA RESURSELOR DE APA ŞI PENTRU iNTRETINEREA SISTEMULUI DE 
ALIMENTARE CU APA 

Art. 14. - (1) Plata taxei speciale de salubrizare şi a faxei speciale pentru utilizarea resurselor de 
api şi pentru intreţinerea sistemului de alimentare cu apA se face in numerar, la sediul Primiriei 
Comunei Toplet, sat Toplet, nr. 97, jud. Caraş-Severin, la biroul taxe şi impozite. 

(2) Plata taxei speciale de salubrizare se poate face prin mandat poştal şi ordin de plati
beneficiar Comuna Toplel. CUl3227270. (BAN R023TREZ18221360250XXXXX deschis la 
Trezoreria Municipiului Caransebeş. 

(3) Plata taxei speciale pentru utilizarea resunelor de apA şi pentru intretinerea 
sistemului de alimentare cu apA se poate face prin mandat poştal şi ordin de plati-beneficiar 
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Comuna Toplet, CUI 3227270, ffiAN R076TREZI82211802SOXXXXX descbis la Trezoreria 
Municipiului Caransebeş. 

CAPITOLUL IV 
PROCEDURA DE UTILIZARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

Art. 15. - (1) Veniturile Încasate din tua s~iali de salubrizare vor fi evidenţiate distinct În 
contabilitate şi vor putea fi folosite numai pentru plata serviciilor de salubrizare prestate de 
operatorul serviciului. 

(2) Obligatia urmAririi ÎncssArii taxei spec:iale de salubrizare revine biroului impozite şi 
tue locale. In situatia in care veniturile Încasate din taxa speciali de salubrizare nu acoperi 
sumele plAtite operatorului de salubrizare se vor lua mAsuri urgente de recuperare a sumelor 
neachitate de populatie. 

(3) Biroul impozite şi taxe locale, prin persolna responsabilii, Întocmeşte in douA 
exemplare decizia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoane 
fizice, conform anexei or. 3, şi pentru penoane juridice, conform anexei nr. 4. 

(4) Taxa specială de salubrizare se datorează începând cu data de 01.01.2018 . 
(5) Plata taxei speciale de salubrizare se datoreazA lunar şi se achită până În data de 25 a lunii 

unnătoare, inclusiv. Plata taxei speciale de salubrizare se poate face şi anticipat. 
(6) Pentru neplata la tennenul scadent a taxei speciale de salubrizare se datoreazA majorări de 

întârziere, la nivelul stabilit pentru neplata la tennen a obligaţiilor fiscale datorate la bugetul local. 
(7) Taxa specială de salubrizare se achilă În contul R023TREZ182213602S0XXXXX 

deschis la Trezoreria Municipiului Caransebeş. 
(8) Executarea silitA a sumelor restante din taxa specialA de salubrizare se va face de 

citre biroul taxe şi impozite locale, conform reglementArilor legale În vigoare aplicabile pentru 
impozitele şi taxele locale. 

CAPITOLUL V 
PROCEDURA DE UTILIZARE A TAXEI SPECIALE PENTRU UTILIZAREA RESURSELOR DE 
APĂ ŞI PENTRU iNTRETINEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ 

Art. 16. - (1) Veniturile Încasate din taxa specialA pentru utilizarea resunelor de apA şi pentru 
intretinerea sistemului de alimentare cu apA vor fi evidentiate di5tinct În contabilitate şi vor putea 
fi folosite numai pentru plata contributiei datorate Apelor Romine, Administraţia BazinalA de 
ApA Banat, reprezentând contributie apA subteran popula1ie, şi pentru lucriri de intretinere a 
sistemului de alimentare cu apA (reparaţii curente, inlocuiri conducte, etc), pe bazl de documente 
justificatin. 

(2) Obligatia urmAririi Încasirii taxei speciale pentru utilizarea resunelor de apA şi 
pentru Întretinerea sistemului de alimentare cu apA revine biroului impozite şi taxe locale. în 
situatia În care veniturile Încasate din taxa specialA nu acoperi sumele plltite Apelor Române, 
Administraţia Bazinall de ApA Banat sau pentru lucririle de Îotreţinere a sistemului de 
alimentare cu apA se vor lua mAsuri urgente de recuperare a sumelor neachitate de populaţie. 

(3) Biroul impozite şi taxe locale, prin penoana responsabilA, intocmeşte În douA 
exemplare decizia de impunere pentru stabilirea taxei speciale pentru utilizarea resurselor de api 
şi pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apA pentru persoane flZice, conform aoexei nr. 
3, şi pentru persoane juridice, conform anexei nr. 4. 

(4) Taxa specială pentru utilizarea resurselor de apl şi pentru Întreţinerea sistemului de 
alimentare cu apA se datoreazA începând cu data de OI .01 .2018. 

(5) Plata taxei speciale pentru utilizarea resurselor de apA şi pentru intreţinerea sistemului 
de alimentare cu apA se datoreazA lunar şi se achită până in data de 25 a lunii unnAtoare, inclusiv. Plata 
taxei se poate face şi anticipat. 



(6) Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale pentru utilizarea resurselor de apA şi 
pentru intreţinerea sistemului de alimentare cu apA se datorează majorări de întârziere, la nivelul 
stabilit pentru neplata la tennen a obligatiilor fiscale datorate la bugetul local. 

(7) Taxa specială pentru utilizarea resurselor de apA şi pentru Întreţinerea sistemului de 
alimentare cu apă R076TREZ182211802S0XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului 
Caransebeş. 

(8) Executarea siliti a sumelor restante din taxa speciali pentru utilizarea resurselor de api 
şi pentru Întretinerea sistemului de alimentare cu api se va face de dtre biroul taxe şi impozite 
locale, conform reglementărilor legale În vigoare aplicabile pentru impozitele şi taxele locale. 

CAPITOLUL VI SANCŢIUNI 

Art. 17. - (1) Depunerea declaraţiei neconformA cu realitatea, nedepunerea declaratiei sau a 
declaratiei rectificative, precum şi depunerea acestora peste termen constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă cuprinsă Între 500 de lei şi 1000 de lei peotru persoanele fIZice şi cu 
amendA cuprinsA Între 1500 de lei şi 2000 de lei pentru persoanele juridice. 

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele e Împutemicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale de către Primarul Comunei Tople,. 

• 

CAPITOLUL VII DISPOZIŢII FINALE 

Art. 18. - Biroul impozite şi taxe locale va Întocmi şi pAstra Într-un dosar deschis pentru fiecare 
contribuabil toate documentele justificative care au stat la baza identifidrii, stabilirii, luArii În 
eviden1A, modificArii, sistArii taxelor speciale speciale de salubrizare şi pentru utilizarea resurselor 
de apA şi pentru Întretinerea sistemului de alimentare cu apA. Documentele sunt necesare atât 
pentru justificarea modului de stabilire a taxei cit şi În situatia contestArii de dtre contribuabili a 
actelor Întocmite În cadrul procedurii de stabilire a taxelor special cât şi În cadrul procedurii de 
executare silitA. 
Ari. 19. - Sumele rămase neutilizate la sfîrşitul anului din taxele speciale de salubrizare şi 
pentru utilizarea resurselor de api şi pentru Între1inerea sistemului de alimentare cu apA se 
reportează în anul următor cu aceaşi destinaţie. 
Art. 20. Acordul persoanelor fizice şi juridice la stabilirea taxei speciale de salubrizare şi a 
taxei speciale pentru utilizarea resurselor de apA şi pentru Întretinerea sistemului de alimentare 
cu apă se consideră dat ca urmare a necontestării prezentei hotărârii a Consiliului Local al 
Comunei Toplet. 
Art. 21.- Prezentul regulament se aplicA incepând cu data de 01.01.2018 

Preşedinte de şedinţA, 

MA~OLAE 

Contrasemnează, 

Secretar delegat, 
Olaru Nicolae 
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Anexa nr. 1 I"/(~~~~~~ nr. 68/26.12.2011 

cy ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

PRIMARIA COMUNEI TOPLEŢ 
NR ...................... ... . 

PROIECT 
Viza birou taxe ş i impozite 

DECLARAŢIE FISCALĂ 

Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare (prescurtat,taxă salubrizare)şi a taxei speciale pentru 
utilizarea resurselor de apă şi pentru întretinerea sistemului de alimentare cu apă (prescurtat,taxA apă), in 

cazul contribuabilor persoane fizice 
INIŢIALĂ 

RECTIFICA TIV Ă 

Subsemnalul(a) ________________ CNP _______ ~ 
B.UC.I, seria • nr. • proprietar al clădirii situate in Comuna Toplet, sat ____ J 

o 
O 

nr'-J bl. • sc'--' ap. , declar pe proprie rAspundere cllla adresa sus-menţionatllocu iesc 

__ -,persoane ( membrii familiei, chiriaşI sau alte personae) şi că am/nu am alte c ladiri În proprietate. 
Declar pe preoprie răspundere că mă oblig la plata taxei de salubrizare pentru __ persoane şi la plata taxei 

pentru apă pentru __ -,persoane, astfel: 

Nr. Numele şi prenumele Cuantum Cuantum Suma datorată 
crt Iei/persoană /lună, Iei/persoană /lună, 

taxă salubrizare taxă apă 

7,50 lei 1,50 lei 91ei 

TOTAL 

Oa'a, _____ _ SemnAtura. ______ _ 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

PRIMARIA COMUNEI TOPLEŢ 
NR ......................... . 

PROIECT 

Anexa nr.218 JJ/. !i9126fY!..2:0 17 

Viza birou taxe ş i impozite 

DECLARAŢIE FISCALĂ 

Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare (prescurtat,taxă salubrizare)şi a taxei speciale pentru 
utilizarea resurselor de apă şi pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apă (prescurtat,taxă apă), în 

cazul contribuabilor persoane juridice 
INIŢIALĂ 

RECTlFlCATIV Ă 

D 
O 

Subscrisa ____________________________ _ 

CUI ________ ~, reprezentatA de ______________ ~. În calitate de 

_-,-_-,-,.-,-,,-___ -'CNP _______ J, B.UC.I, seria~~, nr .. ____ ~ 
proprietar al clAdirii situate in Comuna Topleţ. sat , nr,-, bl. , sc'--' ap. __ "'"' 
declar pe proprie răspundere că la adresa sus-mentionatA se genereazA un volum de de deşeuri de ___ ,m3 şi 
că amlnu am alte clAdiri În proprietate. 

Declar pe preoprie răspundere că mA oblig la plata taxei de salubrizare pentru volumul de deşeuri generat şi la 
plata taxei pentru apă În cuantum de 15,00 l ei/lună . 

Data. _____ _ SemnAtura _____ _ 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
PRIMARIA COMUNEI TOPLEŢ 
NR .•.........•..... .....•... 

PROIECT 

Anex.a nr.3 la relila.,l, ;'!tl!\'1'~68/26 . 12.20 17 

Viza birou taxe şi impozit 

DECIZIE DE IMPUNERE 
Privind stabi lirea taxei speciale de salubrizare (prescurtat,taxA salubrizare)şi a taxei speciale pentru 

utilizarea resurselor de apă şi pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apă (prescurtat,taxA apA), În 
cazul contribuabilor persoane fizice 

DomnuluilDoamnei ________________ ~. identificatiA prin 
CNP ________ ~, B.VC.J, seria, __ ~. nr .. _____ ~. proprietar al clAdirii situate in 

Comuna Tople\, sat • nr,---, bl. • sc'---' ap. ___ o 

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Comunei Topleţ cu nr" .. ,., 0.0.'.0.0 .......... 0.00.0' privind 
aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare şi a taxei special 
pentru utilizarea resurselor de apă şi pentru întreţinerea sistemului de alimentare cu apA precum şi 
pentru stabi lirea subvenţiei de la bugetul local al Comunei Topleţ, pentru anul 2018, pentru taxa 
specialA de salubrizare datorată de persoanele fizice, a Legii nr. 20712015 privind codul de procedură 
fiscalA, cu modificările şi completArile ulterioare, se stabilesc urmAtoarele obligatii de plată privind taxa 
de salubrizare ş i/sau taxa de apă: 

Nr. TaxA Nr.luni Suma de TaxA Nr.luni Suma de plată Suma totalA de plată 

persoa salubrizare piatA apAllei/ aferentă taxei pentru taxa de 

ne leilpersoanall aferentă persoa pentru apă salubrizare ş i pentru 

un! taxei nl/lună taxa de ap[m 

pentru 
salubrizare 

I 2 3 4 5 6 7 8 
Total Total - Ix5x6 Total = 4+7 

lx2x3 

Tennen de piatA ........... .... .. ........ ............. (Confonn HCLT nr. 68126. J 2.20 17) 

Pentru neachitarea taxelor sus-men~ionate la termenul mentionat, se percep majorări de întârziere de ....... %. 
conform codului de procedură fi scalA ,pentru fiecare lună sau fraclie de lunI, până la data plălii, inclusiv. 

Prezentul titlu de creanlă devine titlu executoriu, in condiţiilee legii. 

împotriva acestui act administrativ se poate face contestatie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Primarul 

Comunei Toplel. 

Referent taxe şi impozite, întocmit azi, 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

PRIMARIA COMUNEI TOPLEŢ 
NR ... .... .................. . 

PROIECT 

Anexa nrA la rellu'#J'lf~'U : 

Viza birou taxe ş i impozit 

DECIZIE DE IMPUNERE 
Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare (prescurtat,taxă salubrizare)şi a taxei speciale pentru 

utilizarea resurselor de apă şi pentru Întrelinerea sistemului de alimentare cu apA (prescurtat,taxă ap!), În 
cazul contribuabilor persoane juridice 

Subscri,. ________________ --------------CUI 
________ ~, proprietar al clAdirii situate in Comuna Topleb sat ____ ~. nr. __ 

• bl. __ ~. SC.~ ap. __ J 

• 

Conform prevederi lor Hotărârii Consiliului Local al Comunei Toplel cu nr .. .. .. .. 0.0 •• "0" •• 0.00.0 ••• 0'0' privind 
aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare şi a taxei special 
pentru utilizarea resurselor de apă şi pentru Întreţinerea sistemului de alimentare cu apil. precum şi 
pentru stabilirea subvenţiei de la bugetul local al Comunei Topleţ, pentru anu l 2018, pentru taxa 
speciala. de salubrizare datorată de persoanele fizice, a Legii nr. 207/20 I 5 privind codul de proceduri 
fiscală , cu modifica.rile şi completări le ulterioare, se stabilesc unnAtoarele obligatii de piatA privind taxa 
de salubrizare şi/sau taxa de apă: 

Metri Taxă Nr.luni Suma de Taxă Nr. luni Suma de piatA Suma tota lă de plată 
cubi salubrizare plată apaneil aferentA taxei pentru taxa de 

lei/m)/Iună aferentA lună pentru apă salubrizare şi pentru 
taxei taxa de apA 
pentru 

salubrizare 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Tota1- Total- 5x6 Total- 4+7 
Ix2x3 

Termen de platA ...................................... (Conform HCLT nr. 68/26.12.2017) 
Pentru neachitarea taxelor sus-mentionate la termenul mentionat. se percep majorări de intirziere de ....... % • 

conform codului de procedura fiscalA ,pentru fiecare lunA sau fractie de lună., pânA la data plAtii, inclusiv. 
Prezentul titlu de creanlă devine titlu executoriu, in condilii1ee legii. 
impotriva acestui act administrativ se poate face contestatie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Primarul 
Comunei Toplel. 

Referent taxe şi impozite, intocmit azi, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLET 

HOTĂRÂREANR 67 
DIN DATA DE 26_12_2017 

Privind stabilirea indemnizaţiilor funcţiilor de demnitate publici. şi a salariilor de bazi 
pentru personalul bugetar din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Toplet, cu data de 
01.01.2018 

Consiliul Local al Comunei Tople!, Întrunit in şedinla ordinară, în data de 26.12.2017; 

Având in vedere: 

Expunerea de motive a Primarului Comunei Toplel. ini,iatorul proiectului de hotărâre privind 
stabilirea indemnizatiilor functiilor de demnitate publică şi a salariilor de bază pentru personalul bugetar 
din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Toplet. cu data de 01 .01.20 J 8; 
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Toplel cu nr. 23/28.05.2017 privind modificarea Anexei nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tople, cu nr. 34/30.04.2013 privind aprobarea organigramei 
şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Toplet şi servicii de interes 
local; 
Hotărârea Guvernului cu nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bazA minim brut pe ţară garantat 

în plată începând cu data de 01.01.20 I 8; 
Procesul-verbal privind consultarea salariaţilor În privinţa proiectului de hotărâre; 

Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Toplel; 
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Toplet; 
Prevederile art. 38, alin (3) Iit. e) şi f) şi 40 din Legea-Cadru nr. 15312017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 
in temeiul art. II din Legea-Cadru nr. 153/20 17 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice şi ale art. 36, alin (9), art.45, alin. (2), lit. a), art 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr, 
2151200 I privind administratia publică locală, republicatA, cu modificArile si completArile ulterioare; 

HOTĂRĂşTE 

Art.l. - (1) Cu data de 01.01. 2018, indemnizaţia Primarului Comunei Topleţ, corespunzAtoare 
coeficientului de ierarhizare 4,00, se stabileşte la suma de 7600 lei/lunar. 

(2) Cu data de 01.01.2018, indemnizatia Viceprimarului Comunei Topleţ, corespunzAtoare 
coeficientului de ierarhizare 3,00. se stabileste la suma de 5700 lei/lunar. 

Art.2. - (1) Pentru participarea la lucrările Consiliului Local al Comunei Toplel şi ale comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Toplet, consilierii locali ai Comunei Topleţ au dreptul 
la o indemnizaţie de şedinţă, În cuantum de 5% pe şedinţă din indemnizaţia Primarului Comunei Toplel. 
prevăzută la art. 1, alin (1). 

(2) Indemnizatia maximA lunară de care pot beneficia Consilierii Locali ai Comunei Toplet. in 
situaţia În care participă in cursul aceleiaşi luni la două sau mai multe şedinţe ale Consiliului Local al 
Comunei Toplel este de 10% din indemnizaţia Primarului Comunei Toplet. prevăzută la aIt. 1. alin (1). 



Art. 3. - (1) Salariile de bază ale personalului bugetar din organigrama Comunei Topleţ se 
stabilesc pe bază de coeficienţi de ierarhizare stabiliti în conformitate cu principiile şi criteriile generale 
prevăzute de art. 6 şi 8, alin (1) din Legea-Cadru nr. 15312017 privind salarizarea personalului plAtit din 
fonduri publice. 

(2) Coeficienţii de ierarhizare pentru personalul bugetar din organigrama Comunei Topleţ, cu 
excepţia demnitarilor, au valoarea cuprinsă Între 1,5 şi 3,00. 

(3) Valoarea 1,00 a coeficientului de ierarhizare corespunde salariului minim brut pe ţară 
garantat În plată. 

(4) Salariile de bazA pentru personalul bugetar din organigrama Comunei Toplel se determină 
prin inmultirea coeficientului de ierarhizare aferent funcţiei cu valoarea salariului brut pe ţară garantat În 
plată, la care se adaugă gradatia corespunzătoare vechimii În muncă şi , după caz, procentele de majorare 
ale salariului de bază stabilite prin dispozitiile legale În vigoare. 

Art. 4. - Se aprobA indemnizatiile funcţiilor de demnitate publici şi salariile de bazi 
pentru funcţiile bugetare cuprinse În organigrama Comunei Toplet, reglemeotirile comune 
funcţionarilor publici şi personalului contradual din aparatul de specialitate al Primarului 
Comunei Toplet, precum şi cuantumul indemnizaţiilor functiilor de demnitate publici şi a 
salariilor de bazA pentru personalul bugetar din aparatul de specialitate al Primarului Comunei 
Toplet, prevAzute În anexa la prezenta hotArire. 

Art. S. - Prezenta hotArire intri în vigoare şi se aplicA incepind cu data de 01.01.2018. 

Art.6.- Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Toplet. 

Art.7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare conform prevederilor legale şi se comunică 
Instituţiei Prefectului - Judetul Caras-Severin, Primarului şi contabil ului Comunei Toplel. 

Contrasemnează, 

Secretar delegat, 
Olaru Nicolae 
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ANEXA LA 

HOTĂRÂREA NR 67 
DIN DATA DE 26.12.2017 

Privind stabilirea indemnizaţiilor funcţiilor de demnitate publici şi a salariilor de bazi pentru 
nonalul bugetar din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Toplet, cu data de 
01.2018 OI. 

CAPITOLUL I 
Indemnizatiile functiilor de demnitate publici şi a salariilor de bazA pentru functiile bugetare 
rinse in organigrama Comunei Toplet cup 

Nr. 
crt. 

I 
2 

A. Indemnizatii pentru functii de demnitate publică 

FUNCŢIA 

Primar comună ână la 3000 de locuitori 
Viceprimar comună (până la 3000 de 
locuitori 

NOT. 

Cuantumul indemnizatiei COEFICIENT 
- Jei- • cu data de 
01.01.2018 
7600 4,00 
5700 3,00 

coe 
1.lndemnizatiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică se detennină prin înmultirea 

ficienţilor prevăzuţi la Litera A cu salariul de bază minim brut pe tarA garantat în plată în vigoare. 

in p 
2. Valoarea 1,00 a coeficientului corespunde valorii salariului minim brut pe tarA garantat 

lat.A in vigoare, respectiv, 1900 de lei la data de 01.01.2018, iar aceastA valoare se va aplica 
peD tru stabilirea salariului de bazA pentru toti salarialii din aparatul de specialitate al Primarului 

munei Toplel. C. 

B. Salarii de bazl pentru funclii publice de conducere 

Nr FUNCŢIA 

crt 

I Secretar comună ( până la 3000 de 
locuitori 

NO T . 

Nivelul Salariul de bază 
studiilor 

S 

- Iei- • cu data de 
01.01.2018 
Gradul I Gradul II 

5510 5700 

Sai ariul de bază cuprinde sporul de vechime in muncă la nivel maxim. 

COEFICIENT 

Gradul 
I 
2,90 

Gradul 
II 
3,00 

Sala riul de bază pentru functia de secretar al Comunei Toplel este cel corespunzător gradului II. 



C. Salarii de bază pentru functii publice de executie 

Nr. FUNCŢIA, GRADUL PROFESIONAL Nivelul Salariul de bază- lei-, COEFICIENT 
ert . studiilor eu data de 01.01.2018 

GRADA IA O 
Ins ector, radul rofesional su rior S 4484 2,36 
Ins ector, radul rofesÎonal rinci al S 4161 219 
Ins ctor dul rofesional asistent S 3857 2,03 
Inspector, gradul profesional debutant S 3610 1,9Q 

2 Referent adul rofesional su rior M 3734 1,96 
Referent, radul rofesional rinei al M 3572 1,88 
Referent, radul rofesional asistent M 3420 1,80 
Referent, gradul profesional debutant M 3.287 1,73 

NOTA. 
Salariile de bază sunt pentru gradatia O. 
Salariile de bază pentru gradatiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradatia O 
potrivit prevederilor art. 10 din Legea-Cadru nr. 15312017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice. 

D. Salarii de bazA pentru functii contractuale de executie 

Nr. FUNCŢIA, GRADUL, TREAPTA Nivelul Salariul de bază -Iei-, COEFICIENT 
ert. PROFESIONALĂ studiilor eu data de 01.01.2018 

GRADAŢIA O 
1 Inspector de specialitate, gradul IA S 4313 2,27 

Inspector de specialitate, gradull S 4085 2,15 
Inspector de specialitate, gradul II S 3819 2,01 
Inspector de special itate, debutant S 3610 1.9Q 

2 Bibliotecar, gradul IA S 4313 2,27 
Bibliotecar, gradul I S 4085 2,15 
Bibliotecar, gradul II S 3819 2,01 
Bibliotecar debutant S 3610 1,90 

3 Referent cămin cultural,treapta IA M 3515 1,85 
Referent cămin cultural,treapta l M 3420 1,80 
Referent cămin cultural, debutant M 3192 1,68 

4 Muncitor calificat, I MlG 3515 1,85 
Muncitor calificat, II MlG 3420 1,80 
Muncitor calificat, III MlG 3287 1,73 
Muncitor calificat IV MlG 3249 1,71 

5 Paznic de păşune, Ruard MlG 2850 1,50 
NOTĂ. 
Salariile de bază sunt pentru grada~ia O. 
Salariile de bază pentru gradatiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradatia O 

potrivit prevederilor art. 10 din Legea-Cadru nr. 15312017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice. 



CAPITOLUL II 
REGLEMENTĂRI COMUNE FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI 

CONTRACTUAL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI 
TOPLEŢ 

Art. ). - (1) Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de 
exercitare a acesteia, beneficiază de O majorare a salariului de bază cu 10%. 

(2) De majorarea prevăzută la alin (1) va beneficia doamna C!răboi Ileana, funcţionar public in 
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Toplet. desemnată prin dispozitie a Primarului Comunei 
Topleţ să exercite activitatea de control financiar preventiv. 

Art. 2. - () Personalul din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Toplet beneficiazA de 
celelalte drepturi prevăzute în Legea-Cadru nr. 15312017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice precum şi de următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative: 

a) Indemnizatiile stabilite pentru activităţi suplimentare la care sunt desemnati să participe În 
cadrul unor comisii organizate in conditiile legii; 

b) Alte drepturi care nu sunt de natură salarială, stabilite În condiţiile legii. 
(2) Drepturile prevăzute la alin (1) se acordă in condiţiile şi limitele prevăzute În actele 

normative prin care sunt reglementate. 
An. 3. - Funcţionarii publici care, În conditiile legii , exercită temporar o funcţie publică de 

conducere au dreptul la salariul de bază corespunzător funCţiei publice de conducere pe care o exercită 
cu caracter temporar. 

Art. 4. - Funcţionarii publici sau personalul contractual care absolvă studii universitare de 
licentă, în domeniul de activitate al autoritătii publice, incadrati pe functii publice sau contractuale cu 
nivel de studii inferior, se numesc, În conditiile legii, Într-o functie publică sau contractuală, după caz, 
de executie care să le asigure cel puţin salariul de bazA avut, din clasa corespunzătoare studiilor 
absolvite, păstrându-ş i gradatia avută la data promovării. 



Nr. 
cr!. 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 

CAPITOLUL III 
INDEMNIZA ŢIlLE ŞI SALARIILE DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DIN APARATUL DE 

SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOPLEŢ, CONFORM STATULUI DE FUNCŢII, 

CORESPUNZĂTOR FUNCŢIEI DEŢINUTE, GRADULUI PROFESIONALrrREPTEI 
PROFESIONALE ŞI GRADAŢIEWECHlMEA iN MUNCĂ, CU DATA DE 01.01.2018 

Funcţia Titularul functiei Nivelul Gradul Coeficient Gra- Salariul Majorări ale 
studiilor profesional! de datia de bază salariului de 

treapta ierarhizare confonn bază, 
profesiona- gradatiei confonn 
Iă dispozitiilor 

legale 
Primar Hască ilie 4,00 
Viceprimar Blidaru Ion 3,00 
Secretar Temporar vacant S Il 3,00 5700 O 
Inspector Olaru Nicolae S Principal 2,19 5 5181 O 
Inspector Cărăboi Ileana S Principal 2,19 5 5181 10% 
Inspector PQQescu Mariana S Asistent 2,03 4 4684 O 
Referent Dorobanţu M Superior 1,96 5 4650 O 

Gheorgb~ 
Referent Mercas Liliana M Superior 1,96 5 4650 O 
Inspector de Drăgan Claudiu- S Il 2,01 4 4639 O 
specialitate Cosmin 
Paznic de Nicorescu Petru MlG 1,50 5 3549 O 
păsune 

Guard Ştefan Gheorgbita MlG 1,50 5 3549 O 
Bibliotecar Haşcă Cristina- S II 2,01 4 4639 O 

Raxana 
Referent Raliu Ioan M lA 1,85 5 4377 O 
MuncitorI Darnşescu Ion MlG 1 1,85 5 4377 O 
fochist 

rrAE~ 
oM..(", .<t-."T. 
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Cuantum 
total 
indemni-
zatiel 
salariu de 
bază 

7600 
5700 
5700 
5181 
5699 
4684 
4650 

4650 
4639 

3549 

3549 
4639 

4377 
4377 


