
R O M A N I A 
JUDETUL HUNEDOARA 

COMUNA BĂTRÂNA 
COSILIUL LOCAL 

H O T A T A R A R E A  NR.  35/2019 
privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 

 
Consiliul local al comunei BĂTRÂNA Judeţul Hunedoara 
 Analizând referatul de aprobare  cu nr.103/19.11.2019 prezentat de primarul comunei 

Bătrâna ,dl Herciu Radu cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 
2020. 

Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.35/19.11.2019 cu privire la stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 initiat de primarul comunei Batrana,dl 
Herciu Radu. 

Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.105/29.11.2019 intocmit de catre 
compartimentul impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum si 
avizul favorabil cu nr.1136/16.12.2019 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local. 

Având în vedere prevederile Titlului IX privind impozitele şi taxe locale  din Legea 
nr.227/2015  privind Codul fiscal ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare.  

Tinand cont de prevederile Legii nr.53/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin 1 si alin 2,lit”b”şi alin(4) lit „c” ,art.139 alin 3 
lit”c” , precum şi art.196 alin 1 lit.”a”din OUG nr.57/2019  privind Codul administrativ: 

   
    H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. Impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili,persoane fizice şi 

juridice,pentru anul fiscal 2020 sunt  stabilite prin prezenta hotărâre conform legislaţiei în 
vigoare. 
            Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004 

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei 
comunei Bătrana şi în locurile publice din localităţile componente comunei. 
                 

A. IMPOZITUL PE CLADIRI  
 

Art.4. Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri  este anuală şi se datorează de către 
contribuabili pentru clădirile aflate în proprietatea lor, sau deţinute pe teritoriul administrativ 
al comunei  Bătrana . 

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului sau a comunei  , se stabileşte 
taxa pe clădiri care  reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului 
de administrare ori de folosinţă,după caz,în condiţiile similare impozitului pe clădiri. 

Prin clădire,astfel cum este definită de art.453 lit b  din Codul fiscal,se înţelege orice 
construcţie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia,indiferent de denumirea ori de 
folosinta sa ,care are una sau mai multe încăperi ce pot servi  la adăpostirea de oameni,  
animale , obiecte, produse,materiale, instalaţii,echipamente si  altele asemenea iar elementele 
structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul,indiferent de materialele din care sunt 
construite. 

Prin cladire rezidentiala se intelege-constructie alcatuita din una sau mai multe camere 
folosite pentru locuit,cu dependintele,dotarile si utilitatile necesare,care satisface cerintele de 
locuit ale unei persoane sau familii. 

Prin cladire nerezidentiala se intelege-orice cladire care nu este rezidentiala 



Prin cladire-anexa se intelege-cladiri situate in afara cladiri de 
locuit,precum:bucatarii,grajduri,pivnite,camari,patule,magazii,depozite,garaje si altele 
asemenea. 

Nu se datorează impozit pe clădiri pentru construcţiile exceptate potrivit art.456 alin 1  
din Codul fiscal. 

Art.5.(1)Impozitul pe clădirile rezidentiale  si cladirile-anexa , datorat de persoanele  
fizice, se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de  0,2% asupra valorii impozabile a 
clădirii ,determinată potrivit art.457 alin.(2) din Codul fiscal.  

(2)Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în 
care este amplasată clădirea  prin înmulţirea valorii determinate conform alin.1.  cu 
coeficientul de corecţie corespunzător ,prevăzut în anexa nr.1 la prezenta hotărâre . 

 (3)Valoarea impozabilă a clădirii se reduce  în funcţie de anul în care a fost terminată 
construcţia ,după cum urmează :  

 Cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani ,la data de 1 
ianuarie a anului fiscal de referinta; 

 Cu 30 % pentru clădirea care are o vechime  cuprinsă între 50 şi 100 de ani 
inclusiv,la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 

 Cu 10 %, pentru clădirea care are o vechime  cuprinsă între 30 şi 50 de ani 
inclusiv,la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 

 (4)Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice ,impozitul pe 
cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,3 % asupra valorii impozabile a cladirii  
conform art.458 din Codul fiscal. 

Art.6. Contribuabilii persoane juridice datorează impozitul pe clădirile rezidentiale  
calculat prin aplicarea unei cote de  0,2% asupra valorii impozabile  a clădirii, valoare 
înregistrată în actele contabile ale contribuabilului. 

Pentru cladirile nerezientiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele 
juridice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii 
impozabile a cladirii. 

Contribuabilii persoane juridice datorează impozitul pe clădirile nerezidentiale 
utilizate pentru activitati in domeniul agricol  calculat prin aplicarea unei cote de  0,4% 
asupra valorii impozabile  a clădirii, valoare înregistrată în actele contabile ale 
contribuabilului. 

Pentru clădirile  care nu au fost reevaluate  în ultimii 3 ani cota de impozitare este de  
5 %  aplicată la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări. 

 
 B. IMPOZITUL PE TEREN  

 
Art.7. Impozitul pe teren şi taxa pe teren  se datorează de  către contribuabilii 

,persoane fizice şi juridice care deţin terenuri situate  în raza administrativ teritorială a 
comunei Bătrana. 
             Potrivit  Legii  nr.  351/2001  in  rangul  IV de  localitati  se  incadreaza   satul  
Batrana,satul  resedinta  de comuna; 
          1.Incadrarea pe zone a satului Batrana este urmatoarea: 
Satul Batrana-ZONA A 

In  rangul  V  de  localitati se  incadreaza  satele apartinatoare ale comunei :Piatra 
Rachitaua si Fata Rosie 

2.Incadrarea pe zone a satelor  apartinatoare este urmatoarea: 
Satul Piatra-ZONA B 
Satul Rachitaua-ZONA B 
Satul Fata Rosie-ZONA B 
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a comunei Bătrana 

,concesionate,închiriate,date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren  care 



reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau 
folosinţă,după caz,în condiţiile similare impozitului pe teren . 

Nu se datorează impozit pentru terenurile exceptate potrivit art.464 din Codul fiscal . 
Art.8. Impozitul pe teren este anual şi se stabileşte în sumă fixă luând în calcul 

numărul de metri pătraţi  de teren , în funcţie de rangul localităţii în care este amplasat 
terenul,de zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului . 

Art.9. Pentru terenurile situate în  intravilanul localităţilor ,înregistrate în registrul 
agricol la  categoria terenuri cu construcţii,impozitul pe teren se calculează prin înmulţirea 
suprafeţei terenului,exprimată în hectare,cu sumele corespunzătoare prevăzute în tabelul din 
anexa nr.2 la prezenta hotărâre . 

Art.10.Pentru terenurile amplasate   în intravilan,înregistrate în Registrul agricol la 
altă  categorie de folosinţă de cât aceea de terenuri cu construcţii ,impozitul pe teren se 
calculează prin înmulţirea suprafeţei terenului,exprimată în hectare,cu sumele 
corespunzătoare din tabelul prevăzut la art.465 alin.(4) din Codul fiscal ,care se ajustează cu 
coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii conform tabelului prevăzut la 
art.465 alin.5 din Codul fiscal şi sunt prevăzute în anexa nr.3 la prezenta hotărâre  . 

10^1.In cazul contribuabililor persoane juridice,pentru terenul amplasat in 
intravilan,inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu 
constructii,impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor alin 7 art.465  numai daca 
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

a)au prevazut in statut,ca obiect de activitate,agricultura; 
b)au inregistrate in evident contabila,pentru anul fiscal respectiv,venituri si cheltuieli 

din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit.a. 
  
Art.11.-Impozitul pentru terenurile din extravilanul localităţilor  se calculează  prin 

înmulţirea suprafeţei terenului,exprimată în hectare,cu sumele corespunzătoare din tabelul 
prevăzut la art.465 alin.(7) din Codul fiscal, ajustată cu coeficientul de corecţie  corespunzător 
aferent rangului localităţii şi zonei,potrivit  art. 457 alin.(6) din Codul fiscal ,precum şi 
stabilirea pe zone pentru terenul extravilan conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre. 

 
 C. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT   
 
Art.12. Impozitul pe  mijloacele  de transport, datorat de către proprietarii de 

autovehicule , se calculează în funcţie de tipul mijlocului  de transport , de capacitatea 
cilindrică sau masa  totală autorizată,potrivit art.470 din Codul Fiscal  

Nu se datorează impozit pentru mijloacele de transport exceptate potrivit art. 469 din 
Codul fiscal . 

Art.470 alin 2  

I Vehicule inmatriculate(lei/200 cm 3sau fractiune din aceasta) 
Motociclete,tricicluri,cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana 
la 1600 cm 3 inclusiv 

8 

Motociclete,tricicluri,cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1600 cm3 9 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601cm3 si 2000 cm 3inclusiv 18 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001cm3 si 2600 cm 3inclusiv 72 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601cm3 si 3000 cm 3inclusiv 144 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3 290 
Autobuze,autocare,microbuze 24 
Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 
12 tone,inclusiv 

30 

Tractoare inmatriculate 18 
II Vehiculte inregistrate 

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4.800 cm3 4 



Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >4.800 cm3 6 
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata  150 

lei/an 
 

       D.TAXELE LOCALE 
Art.13- Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism necesar amplasării de 

construcţii pe teritoriul comunei,este cea prevăzută în tabelul de mai jos. 
___________________________________________________________ 
Suprafaţa pentru care se obţine                              Taxa stabilită  
certificatul de urbanism                                                 -lei.- 

 Pentru o suprafaţă de  până la 150 m2 ,inclusiv              6 lei; 
 Între 151 - 250 m2, inclusiv  –                                         7 lei ;  
 Între 251 – 500 m2, inclusiv  –                                         9 lei; 
 Între 501 – 750 m2, inclusiv  –                                         12 lei 
 Între 751- 1000 m2, inclusiv  –                                        14 lei 
 Peste 1.000 m2                – 14  lei + 0,01 lei/m2  pentru fiecare m2 care 
                                                                                  depăşeşte 1.000 m2. 
Pentru avizarea certificatului de urbanism emis de o altă autoritate competentă,se 
datorează o taxă în sumă de 15 lei . 

Art.14. Pentru eliberarea unei autorizaţii de construcţie pentru o cladire rezidentiala 
sau cladire –anexa  se datorează o taxă egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrarilor de  
construcţii. 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie pentru alte constructii este egala cu 1 % din 
valoarea autorizată a lucrarilor de  construcţii,inclusiv valoarea instalatiilor eferente. 
 Pentru prelungirea certificatului de urbanism  şi a autorizaţiei de construcţie se 
datorează o taxă reprezentând 30% din taxa iniţială. 
 Art.15. Pentru eliberarea autorizaţiei necesare executării de foraje şi excavări,necesare 
studiilor geotehnice, ridicărilor topografice ,exploatărilor de carieră şi balastierelor, sau altor 
exploatări ,se datorează o taxă de 15 lei  pentru fiecare m2 afectat de aceste operaţiuni. 
 Art.16. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire  în vederea executării unor lucrări 
temporare ,cum ar fi :chioşcuri, tonete,cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile 
publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi a 
reclamelor se stabileşte o taxă de 8  lei pentru fiecare m2 ocupată de construcţie .  
 Art.17. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racordare  şi branşament la 
reţelele publice de apă, canalizare, energie electrică, telefonie, televiziune prin cablu etc,se 
datorează de către beneficiarul serviciului respectiv o taxă de 13 lei , pentru fiecare racord în 
parte. 
 Art.18.- Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare a unei construcţii se datorează o 
taxă egală cu 0,1 % din valoarea impozabilă a construcţiei determinată la   stabilirea  
impozitului pe clădiri. 
 Art.19. Pentru eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală  şi adresă se stabileste 
o taxă de  9 lei . 

Art.20.-Pentru eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare se stabileste o taxă în 
sumă de 20 lei.Taxa se achită integral la data eliberării indiferent de perioada rămasă până la 
sfârşitul anului. 

Art.21. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte  
asemenea planuri deţinute de consiliul local  se stabileşte o taxă de  30 lei./copie. 

Art.22. Pentru eliberarea atestatului de producător,respectiv pentru eliberarea 
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol    persoanele fizice datorează o 
taxă de 80   lei  . 



Art.23. Beneficiarii serviciilor de reclamă şi publicitate realizate în baza unui contract 
datorează o taxă de 3% ,aplicată asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate prevăzute 
în contract.  

Taxa se datorează de la data executării contractului şi se plăteşte lunar pe toată durata 
desfăşurării sale, până la data de 10 ale lunii viitoare celei pentru care se datorează taxa . 

Art.24. Pentru utilizarea de panouri, afişaje sau structură de afişaje în scop de  reclamă 
sau publicitate într-un loc public se stabileşte  taxă anuală după cum urmează: 

 În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică se stabileşte o taxă de 32 lei /m2. 

 În cazul oricărui alt panou, afişaj, sau structură de afişaj pentru reclamă şi 
publicitate se stabileşte o taxă de 23 lei /m2. 

Art.25.-Persoanele fizice sau juridice care datorează taxele prevăzute la art. 23 şi 24 
din prezenta hotărâre ,au obligaţia să depună la primăria comunei o declaraţie fiscală  la 
primărie în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului,amplasării panoului, 
afişajului sau structurii de afişaj şi respectiv,de la începutul anului fiscal,după caz. 

Art.25^1.(1)Se aproba procedura privind stabilirea,calcularea si modalitatea de plata a 
altor taxe locale ,conform art.486 din Codul fiscal,conform anexei nr.5 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

 
E. ALTE TAXE LOCALE  
Art.26. Pentru depozitarea de materiale  de construcţie sau de producţie pe domeniul 

public sau privat al comunei se datorează  o taxă de 12 lei  /m2 / zi. 
Art.27. Pentru deţinerea şi folosirea de vehicule lente   se stabilesc următoarele taxe 

anuale: 
 Tractor pe pneuri de 65 Cp  şi peste   58 lei   ; 
 Tractor pe pneuri de până la 65 Cp     35 lei   ; 
 Combine     35 lei ; 
 Batoze         23 lei   ; 

Pentru  vehiculele lente,aflate în patrimoniul persoanei fizice sau juridice la data de 01 
ianuarie 2020, taxele se plătesc anticipat  pentru întreg anul fiscal, până la data de 15 martie 
2020. 

Pentru vehiculele lente dobândite după data de 01 ianuarie 2020 taxele se datorează 
începând cu data de întâi a lunii următoare dobândirii, proporţional cu perioada rămasă până 
la sfârşitul anului fiscal şi se achită în termen de 30 zile calendaristice de la data dobândiri. 
 Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul unei persoane fizice sau juridice la 01 
ianuarie 2020 contribuabilul are obligaţia să depună o declaraţie fiscală până la data de 31 
ianuarie 2020. 

Art.28. Pentru folosirea  căminelor culturale se stabileşte o taxă pentru fiecare  
manifestare , după cum urmează: 

 Pentru nunţi şi botezuri    116 lei  ; 
 Pentru nedei                     58 lei; 
     F. DISPOZITII FINALE  

Art.29.-Impozitul pe clădiri,impozitul pe teren şi taxa asupra mijloacelor de transport 
se plătesc anual,în  două  rate egale,până la datele de 31 martie şi  respectiv 30 
septembrie,inclusiv. 

Pentru plata cu anticipaţie de către contribuabili,persoane fizice şi juridice,până la 31 
martie inclusiv a fiecăruia dintre impozitele menţionate la alin.1, datorate pentru întregul an,se 
acordă o bonificaţie de 10 %. 

Art.30.-Se aprobă acordarea  de facilităţi şi scutiri  fiscale unor  categorii de 
contribuabili  persoane fizice pentru anul 2020,conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre . 



Art.31.-Nedepunerea sau depunerea peste termenul stabilit a declaraţiilor fiscale 
prevăzute  la art.25 ,art.30  alin.3 şi art.31 alin.4. din prezenta hotârăre ,constituie contravenţie 
potrivit art.493 din Codul fiscal . 

Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primar şi de 
persoanele împuternicite de către acesta . 

Art.32. Se aprobă pentru anul fiscal 2020 indexarea impozitelor și taxelor locale 
datorate de contribuabili,persoane fizice si juridice,care constau intr-o anumită sumă în lei cu 
rata inflației de 4,6 % fata de impozitele si taxele locale datorate de contribuabili,persoane 
fizice si juridice,pentru anul fiscal 2019,asa cum au fost aprobate prin HCL nr.27/2018. 

Art.33.-Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre 
 Art.34.- Prezenta hotărâre întră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2020. 

Art.35. Prezenta hotărâre se  aduce la cunoştinţă publică prin afişare  la sediul 
primăriei comunei şi în locurile publice din localităţile componente comunei 

 
 

                                                              Bătrana  la  16 decembrie 2019 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,   
      Ruginescu Costica 

                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                              Secretar general, 
 
 
 
      Nr. consilieri locali  in functie : 9 din care nr.consilieri locali prezenti:8 
      Hotarare adoptata in data de 16 decembrie 2019 prin sistemul de vot deschis cu majoritate 
absoluta cu 8 voturi pentru,niciunul impotriva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR.1  
La Hotărârea 

 Nr.35/2019 
 

TABEL  
 

privind stabilirea zonelor în cadrul localităţilor şi a coeficienţilor de corecţie pentru  
calcului impozitului pe clădiri 

 
Zona în cadrul                                                 Rangul  localităţii 
localităţii                                                          IV                       V 
            A                                                            1,10                    1,05 
            B                                                            1,05                    1,00 
            C                                                            1,00                    0,95 
            D                                                            0,95                    0,90 
 
Notă : 1) Rangul localităţii,stabilit potrivit Legii nr.351/2000,cu modificările  
                şi completările ulterioare este următorul  
               -rangul IV –satul Bătrina,reşedinţa comunei ; 
               -rangul V – satele :Piatra,Răchiţaua şi Faţa-Roşie (sate aparţinătoare) 
 
 2)Incadrarea pe zone  a localităţilor este următoarea : 
 
ZONA A:   -satul Bătrâna 
 
ZONA B:   -satul  Faţa-Roşie 
 
ZONA B:  -satul Răchiţaua 
 
ZONA B :  -satul Piatra  
 

VALORI IMPOZABILE PE M2 DE SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA LA 
CLADIRI ,IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

 
 TIPUL CLADIRII Cu instalatii de 

apa,canalizare,electric
e si incalzire 

Fara instalatii de 
apa,canalizare,electric
e sau incalzire 

A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu 
pereti exteriori din caramida arsa sau din 
orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si /sau chimic 

1000 600 

B.Cladire cu pereti exteriori din lemn,din 
piatra naturala,din caramida nearsa,din 
valatuci sau din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic si/sau chimic 

300 200 

C.Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau 
cu pereti exteriori din caramida arsa sau din 
orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si /sau chimc 

200 175 

D.Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn 
din piatra naturala,din caramida nearsa,din 
valatuci sau din orice alte materiale nesupuse 

125 75 



unui tratament termic si/sau chimic 
E.In cazul contribuabilului care detine la 
aceiasi adresa incaperi amplasate la 
subsol,demisol si/sau la mansarda,utilizate ca 
locuinta,in oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazute la lit A-D 

75% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

75% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

F. In cazul contribuabilului care detine la 
aceiasi adresa incaperi amplasate la 
subsol,demisol si/sau la mansarda,utilizate in 
alte scopuri deat cel de locuinta,in oricare 
dintre tipurile de cladiri prevazute la lit A-D 

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

 
 
 

                                                                           Bătrâna  la 16 decembrie 2019  
 
 
                PRESEDINTE DE SEDINTA,                                CONTRASEMNEAZA  
                      Ruginescu Costica                                                    Secretar general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     ANEXA nr. 2 
     la Hotărârea  

nr.35/2019 
 
      TABEL  
 

privind nivelurile impozitului pe terenurile cu construcţii din intravilan ,în 
funcţie de zonă şi rangul localităţii 

 
 
 
 

Zona în cadrul localităţii Nivelurile impozitului pe ranguri 
de localităţi –lei/ha 

IV V 
A 711 569 
B 569 427 
C 427 284 
D 278 142 
 
 
Notă: Încadrarea pe zone  şi rangul localităţii sunt cele prevazute în anexa 1 
          la prezenta hotarâre 
 

Batrana la 16 decembrie  2019 
 
 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                         CONTRASEMNEAZA, 
            Ruginescu Costica                                                                Secretar general, 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                           Anexa  nr.3 

la Hotărârea 
 nr.35/2019 

 
TABEL  

 
 

privind nivelurile impozitului pe terenurile amplasate în intravilan cu altă 
destinaţie de folosinţă decât aceea de terenuri cu construcţii  

 
 
 
 

Nr. 
Crt 
 
 

Categoria de folosinţă 
 
 

 
 
 

Zona 
Lei/ha 

A B C D 
1 Teren arabil 28 21 19 15 
2 Păşune 21 19 15 13 
3 Fâneaţă 21 19 15 13 
4 Vie 46 35 28 19 
5 Livadă 53 46 35 28 
6 Pădure sau alt teren 

cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15 
7 Teren cu ape 15 13 8 X 
8 Drumuri şi căi ferate X X X X 
9 Teren neproductiv X X X X 

 
 

Notă : Incadrarea pe zone şi rangul localităţii sunt cele prevăzute la anexa 
nr.1 la prezenta hotărâre  
 

 
 

Batrana la 16 decembrie  2019 
 
 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                         CONTRASEMNEAZA, 
            Ruginescu Costica                                                              Secretar general       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA Nr.4  
la Hotărârea  

nr.35/2019 
TABEL  

privind nivelurile impozitului pe terenurile amplasate în extravilan şi încadrarea  pe 
zone a localităţilor  

Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţă a 
Terenului  

Impozit -lei 

 

1 Teren cu construcţii 31 
2 Teren arabil 50 
3 Păşune 28 
4 Fâneaţă 28 
5 Vie pe rod,alta decat cea prevazut la nr.crt.5.1 55 
5.1 Vie pana la intrarea pe rod x 
6 Livada pe rod,alta decat cea prevazut la nr.crt.6.1 56 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod x 

7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera,cu 
exceptia celui prevazut la nr.crt.7.1 

16 

7.1. Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol 
de protectie 

x 

8. Teren cu apa,altul decat cel cu amenajari piscicole 6 

8.1 Teren cu amenajari pisciole 34 

9 Drumuri si cai ferate x 
10 Teren neproductiv x 
 
 
 
 Coeficienţi de corecţie care se aplică terenurilor extravilane sunt cei prevăzuti în 
anexa nr.1 la prezenta hotărâre  
 
 

Batrana la 16 decembrie  2019 
 
 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                         CONTRASEMNEAZA, 
            Ruginescu Costica                                                              Secretar general  ,            
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 



 
                                                                                                                        Anexa nr.5 la 

                                   Hotararea  nr.35/2019 
Procedura 

privind  stabilirea, calcularea și modalitatea de plata a altor taxe locale  ce se stabilesc 
conform art.486 din Codul fiscal, 

 Potrivit art.486 din Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul 
local poate stabilii si alte taxe locale pentru depozitarea de materiale de contructii pe 
domeniul public sau privat al comunei, înregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse 
înmatriculării , utilizarea caminelor culturale pentru organizarea de activitati distractive: 
nedei,nunti si botezuri sau aniversarea unor evenimente de acest fel și alte asemenea, 
 Astfel de taxe se calculeaza si se platesc in conformitate cu procedura aprobata de 
consiliul local. 
 Domeniile in care se stabilesc asemenea  taxe, sunt urmatoarele: 
1.Depozitarea de materiale de constructii pe domeniul public sau privat al comunei. 
2. Inregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării   
3.Utilizarea caminelor culturale pentru organizarea de activitati distractive, nedei, manifestari 
religioase, precum si organizarea de evenimente familiare sau aniversarea unor evenimente de 
acest fel; 
   I.Depozitarea de materiale de constructii pe domeniul public sau privat al 
comunei. 
1.Pentru de depozitarea de materiale de constructii pe domeniul public sau privat al comunei 
se datoreaza o taxa de 12 lei/m2/zi. 
 2. Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada 
solicitată, aceasta cuprinzând următoarele : 
 datele de identificare ale persoanei fizice / agentului economic (denumire societate, adresa 

punctului de lucru); 
 numele reprezentantului societăţii; 
 menţionarea materialelor cu care se ocupă domeniul public; 
 suprafaţa de ocupare a domeniului public; 
 perioada de ocupare a domeniului public. 
3. După aprobarea cererii se va elibera un acord de ocupare temporară a domeniului public cu 
materiale de constructii, care va cuprinde datele de identificare ale solicitantului, locaţia 
aprobată şi perioada  
4. Acordul se eliberează pentru o perioadă de 3 luni de la înregistrarea cererii. 
5 Acordul trebuie afişat obligatoriu la loc vizibil. 
6. Depăşirea termenului de depozitare a materialelor prevăzut în acord duce la plata taxei 
privind ocuparea temporară a domeniului public al comunei Batrina (lei/mp/zi pentru perioada 
depăşită), conform H.C.L. privind taxele şi impozitele locale pe anul în curs. 
7 Depozitarea materialelor se va face în locurile stabilite de către Compartimentul de 
specialitate al comunei Batrina 
8. La terminarea lucrării, terenul afectat va fi refăcut la starea iniţială pe cheltuiala celui care 
l-a afectat. 
9. Depozitarea pe domeniul public al comunei Batrina a materialelor de construcţii fără a 
deţine Acord de ocupare temporară a domeniului public se sancţionează cu amendă de la 500 
lei la 1.000 lei pentru persoane juridice şi de la 100 lei la 500 lei pentru persoane fizice. 
 
II Inregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării   
1.Vehiculele lente sunt mijloace de transport pentru care nu exista obligatia inmatricularii. 
2.Pentru detinerea si folosirea de vehicule lente existente in patrimoniul persoanelor fizice sau 
juridice la data de 1 ianuarie  se stabilesc urmatoarele taxe anuale : 



-tractor pe pneuri de 65 CP si peste   -58 lei 
-tractor pe pneuri de pana la 65 CP   -35 lei 
-combine                                            -35 lei 
-batoze                                                -23 lei 
3.Pentru vehiculele lente dobandite dupa data de 1 ianuarie ,taxa se datoreaza incepand cu 
data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a dobandit vehiculul lent,proportional cu perioada 
ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv. 
4.Pentru vehiculele lente existente in patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 
ianuarie  contribuabilul are obligatia sa depuna o declaratie fiscala la data de 31 ianuarie 2016 
4. Pentru vehiculele lente înstrăinate taxa se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii 
următoare celei în care a avut loc înstrăinarea, proporţional cu perioada rămasă până la 
sfârşitul anului respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus făcând obiectul compensării 
cu alte impozite şi taxe exigibile la acea dată sau al restituirii către contribuabil. 
5. Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale pentru stabilirea taxei asupra 
vehiculului lent la compartimentele de specialitate ale autorităţilor adimistraţiei publice locale 
în a căror rază teritorială îşi are domiciuliul/sediul/punctul de lucru în termen de 30 zile de la 
dobândire/înstrăinare  şi orice altă modificare survenită. 
6.Constituie contravenţii următoarele fapte: 
-Depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale; 
-Nedepunerea declaraţiilor fiscale. 
-Refuzul contribuabilului sau a altei persoane imputernicită de acesta  de a furniza organului 
fiscal informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. 
7.Contravenţia prevazută la pct.6  se sancţionează astfel: 
- Cu amenda de 60 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o 
vechime de pana la 1 an; 
- Cu amenda de 240 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o 
vechime de peste 1 an. 
 
III. Utilizarea caminelor culturale pentru organizarea de activitati distractive: nedei, 
nunti si botezuri  sau aniversarea unor evenimente de acest fel si alte   asemenea 
 
1.Pentru utilizarea caminelor  culturale se stabileste o taxa pentru fiecare manifetare,dupa cum 
urmeaza: 
-pentru nunti si botezuri -116 lei 
-pentru nedeei             -58 lei 
2. Pentru nunti ,botezuri si nedei se va solicita o garantie pentru curatenie in valoare de 40 
lei/eveniment. 
3.Punerea la dispozitie a caminului cultural pentru evenimentele de mai sus  se face pe baza 
de cerere intocmita de catre solicitant si depusa la compartimentul de specialitate din cadrul 
primariei. 
4.Predarea caminului cultural si a bunurilor din dotarea acestuia se face pe baza de proces-
verbal.La primirea bunurilor de catre solicitant in procesul verbal se vor mentiona 
urmatoarele: 
-starea localului 
-inventarul bunurilor din dotare 
Procesul-verbal de predare primire va fi vizat in prealabil de catre primarul comunei Batrina 
5.In cazul distrugerii sau disparitiei bunurilor aflate in inventarul caminelor 
culturale,solicitantul este obligat la plata valorii de inlocuire a bunului distrus ori disparut 
 

Batrana la 16 decembrie  2019 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                         CONTRASEMNEAZA, 
            Ruginescu Costica                                                             Secretar general,             



                                                                                                Anexa nr.6 la 
                                   Hotararea   nr.35/2019 

 
Procedura de acordare a scutirilor si  a facilitatilor fiscale acordate contribuabililor din 

comuna Batrana pentru impozitele si taxele locale datorate de acestia in anul 2020 
 

A. Conform art. 456 alin (1) si  alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
se acordă scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, datorat/datorată de 
persoanele fizice, 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 neguvernamentale 
şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 
lucrativ; 
e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine 
afectaţiunea de interes public; 
f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă 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 afectaţiunea de interes public; 
g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă 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 afectaţiunea de interes public; 
h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de 
locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului 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; 
i) 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; 
j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
k) 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; 
l 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; 
m) 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 Ordonanţa de urgenţă a 



Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
n) 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 completările 
ulterioare; 
o) clădirile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii 
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanţa Guvernului 
nr. 27/1996 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; 
p) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative 
agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv 
prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 
r) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 

 
 

B. Conform art. 464 alin(1) si alin  (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
se acordă scutire la plata impozitului/taxei pe teren, datorat/datorată de 
persoanele fizice, pentru următoarele terenuri: 
 

a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea 
de interes public; 
b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata 
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea 
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 asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 
lucrativ; 
g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 
h) 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. 4 alin. (1) din Legea nr. 
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
i) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric; 
j) terenurile aflate în proprietatea 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; 
k) terenurile 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; 
l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic 
Naţional folosite pentru păşunat; 
m) terenurile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii 
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanţa Guvernului 
nr. 27/1996, republicată, cu modificările ulterioare; 
n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare; 



o) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care 
proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie; 
p) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate; 
q) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate; 
r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării 
cercetărilor. 
 

C.Conform art. 469  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se acordă scutire la 
plata impozitului pe mijloacele de transport pentru: 
 
 

 a) 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 în 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 I 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, republicat, 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. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
e) 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; 
f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 
g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru 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; 
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 
j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 
k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 
l) 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; 
m) mijloacele de transport ale organizaţiilor 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; 
n) autovehiculele acţionate electric; 
o) 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; 
p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale. 
 

D. Conform art. 476  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sunt scutite de 
taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 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. 1 
din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-
anexă; 
d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau 
reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului; 
e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public 
naţional, judeţean sau local; 
f) 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, 
conform 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. 422/2001 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. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, 
finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în 
concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii; 
c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei 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 urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 
lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia 
locală, în perioada derulării operaţiunilor respective. 
 

E. Facilităţile fiscale se acorda urmatoarelor categorii de persoane: 
 

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, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate 
şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în 
gradul I de invaliditate. 



 
1. Pentru acordarea facilităţilor fiscale prevăzute la pct. A  se va respecta 

următoarea procedură: 
 

Constituirea dosarului: 
- cererea prin care se solicita scutirea de la plata impozitului pe cladiri; 
- copie act de identitate; 
- autorizatia pentru executarea lucrarilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii; 
- certificatul de performanta energetica sau după caz, raportul de audit energetic în care sunt 
precizate masurile de interventie pentru reabilitarea termica; 
- procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii prin care se 
constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in 
certificatul de performanta energetica sau, dupa caz in raportul de audit energetic; 
- dovezi privind executarea, pe cheltuiala proprie, a lucrarilor de interventie recomandate de 
auditorul energetic; 
- orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii; 
Dosarul se verifica, se analizeaza si se intocmeste adresa de comunicare catre solicitant a 
modului de solutionare a cererii depuse. 
Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 
care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative. 
Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri  are obligaţia de a aduce la 
cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data 
depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea 
de scutire. 
Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 
modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.  
Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii și recalcularea impozitului 
începând cu data acordării facilității.  
Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri  are obligaţia ca ulterior 
acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite faţă de 
situaţia existentă la data acordării scutirii.  
Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările. 
Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 
ianuarie a anului în care au intervenit modificările.  

 
2.Pentru acordarea facilităţilor fiscale prevăzute la pct. B  se va respecta 

următoarea procedură: 
 

Constituirea dosarului: 
- cererea prin care se solicita scutirea de la plata impozitului pe teren; 
- copie act de identitate; 
-extras CF 
-legitimatie de veteren de razboi /vaduva de veteran de razboi 
-certificat de incadrare in grad de handicap 
- orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii; 
 
Persoana care solicită scutire la plata impozitului/taxei pe teren are obligaţia de a aduce la 
cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data 
depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea 
de scutire. 
Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 



modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii. 
Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării 
acesteia. 
Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe 
teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice 
modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii. 
Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările. 
Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 
ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 
 
 
 3.Pentru acordarea facilităţilor fiscale prevăzute la pct. C  se va respecta următoarea 
procedură: 

 
Constituirea dosarului: 
-cerere pentru acordarea scutirii 
-actul de identitate al contribuabilului 
-legitimatie veteran de razboi/vaduva veteran de razboi 
-cartea de identitate a mijlocului de transport 
-altele 
 
Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu prima zi a 
lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii. 
Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 
modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii. 
Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării 
acesteia. 
Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe mijloacele de transport  are 
obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice 
modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii. 
Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările. 
Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 
ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 
 

4.Pentru acordarea facilităţilor fiscale prevăzute la pct. D  se va respecta 
următoarea procedură: 

 
Documentatia necesara in vederea intocmirii dosarului de acordare a facilitatilor fiscale pentru 
persoanele prevazute la pct D este urmatoarea:  
- Cerere adresata primariei prin care se solicită scutirea  
- copie Buletin de identitate sau Carte de identitate  
- copie de pe actul care atesta calitatea de beneficiar al facilitatii fiscale:  
 
-legitimatia de veteran de razboi/vaduva de veteran de razboi 
 -certificatul de încadrare în grad de handicap  
-altele 
Scutirea se aplică persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în 
care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii; 
Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 



modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii. 
Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării 
acesteia. 
Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe mijloacele de transport  are 
obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice 
modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii. 
Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările. 
Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 
ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 
 
 

Batrana la 16 decembrie 2019 
 
   PRESEDINTE  DE  SEDINTA                                                          Contrasemneaza 
         Ruginescu Costica                                                                           Secretar general,  
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA BATRÂNA  
Compartiment impozite si taxe  
Nr.105/29.11.2019 
 

REFERAT DE SPECIALITATE 

 
 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul fiscal 2020 

 
 

  Domnilor consilieri; 
 In conformitate cu prevederile Titlului IX privind impozitele şi taxele 
locale din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal si ale  Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale,republicată,cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Potrivit art.455 alin 1,art.463 alin 1 si art.468 alin 1 din Codul Fiscal,orice 
persoana care are in proprietate o cladire,un teren ori un mijloc de transport 
aflate in Romania,datoreaza anual impozit/taxa pentru acestea,exceptand cazul 
in care legea prevede diferit. 
 Tinand cont de prevederile Legii nr.53/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica. 
        Pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale este necesară adoptarea unei 
noi hotărârii a Consiliului Local în care se vor aproba sumele stabilite între 
limite precum şi alte taxe şi impozite locale stabilite conform actelor normative 
mai sus menţionate  . 
 Pentru aceste considerente,propun Consiliului Local al comunei Bătrâna 
să analizeze şi să adopte acest proiect de hotărâre fiind oportun,legal şi temeinic.
  
 
 
 

Bătrâna la 29 noiembrie 2019 
 
 

 
Casier , 

Costa Gheorghe 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA BATRANA 
Initiator,  
PRIMAR  
Nr.103/19.11.2019 
 

REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul fiscal 2020 
 

 
          Domnilor consilieri; 
 In conformitate cu prevederile Titlului IX  privind impozitele şi taxele 
locale din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi 
completările ulterioare,ale  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 Potrivit art.455 alin 1,art.463 alin 1 si art.468 alin 1 din Codul Fiscal,orice 
persoana care are in proprietate o cladire,un teren ori un mijloc de transport 
aflate in Romania,datoreaza anual impozit/taxa pentru acestea,exceptand cazul 
in care legea prevede diferit. 
 Tinand cont de prevederile Legii nr.53/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica. 
 Având în vedere actele normative mai sus menţionate  prin care sunt 
stabilite  valori impozabile anului fiscal 2020.   
          In sensul celor prezentate mai sus a fost iniţiat un proiect de hotărâre pe 
care îl supun dezbaterii cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată . 
 
 
 
 

Bătrana la  19 noiembrie 2019 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Herciu Radu  

 
 
 



 
 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA  BATRÂNA 
CONSILIUL LOCAL  
Comisia de specialitate pentru probleme de 
dezvoltare economico-socială,buget,finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, agricultură gospodărie comunală, 
protecţia mediului,servicii şi comerţ 
Nr.____/__________2019 

A  V  I  Z 
 
 

la proiectul de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul fiscal 2020 

 
 

 
           Domnilor consilieri; 
       Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-
socială,buget,finanţe,administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
luând în dezbatere  proiectul de  hotărâre  privind  stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul fiscal 2020,constată că: 
   -proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederile Titlului IX din 
Legea nr.227/2015  privind Codul fiscal  
 -consultând proiectul iniţiat de primarul  comunei, comisia de specialitate 
pentru probleme de dezvoltare economico-socială,buget,finanţe  constată că 
acesta reglementează în spiritul legii probleme de interes local care sunt 
legale,oportune şi temeinice în ceea ce priveste  privind  stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul fiscal 2020 
 Pentru aceste considerente,comisia avizează favorabil proiectul de 
hotărâre şi propune Consiliului local Bătrâna ,să-l dezbată şi să-l adopte în 
forma prezentată   în şedinţa de astăzi. 
 
 
 
 
                  PRESEDINTE,                                 MEMBRII , 
Moldovan Cornel____________                    Costa Radu ______________ 
                                                                        Pascotesc Viorel____________ 
 
 



 
 
 
 
 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA  BATRÂNA 
CONSILIUL LOCAL  
Comisia de specialitate pentru învăţământ, 
sănătate ,cultură protecţie socială,activităţi 
sportive şi de agrement 
Nr.___/_________2018 

A  V  I  Z 
 
 

la proiectul de hotărâre  privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul fiscal 2019 

 
 

 
 

         Doamnelor şi   domnilor consilieri; 
       Comisia pentru învăţământ,sănătate,cultură,protecţie socială,activităţi 
sportive şi de agrement,luând în dezbatere  proiectul de  hotărâre privind  
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019, constată că: 
       -proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederile Titlului IX 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.  
      -consultând proiectul de hotarare iniţiat de primarul  comunei, comisia de 
specialitate pentru învăţământ,sănătate,cultură,protecţie socială,activităţi spotive 
şi de agrement  constată că acesta reglementează în spiritul legii probleme de 
interes local care sunt legale,oportune şi temeinice în ceia ce priveste  stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 
 Pentru aceste considerente,comisia avizează favorabil proiectul de 
hotărâre şi propune Consiliului local Bătrîna ,să-l dezbată şi să-l adopte în forma 
prezentată   în şedinţa de astăzi. 
 
 
 
 
                  PRESEDINTE,                                 MEMBRII, 
 
Bistrian Petru Dorel_____________              Ienci Mircea Cristinel___________ 
                                                                        Ruginescu Costica_____________ 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
     

 


