ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA

ANEXA
HOTĂRÂREA NR. 1 /11.01.2013

Impozite şi taxe locale

CAP. I
Dispoziţii generale
Rangurile localităţilor și zonele din cadrul comunei
ART. 1
(1) Rangurile atribuite localităţilor componente ale comunei Sihlea în conformitate
cu prevederile legale în vigoare sunt următoarele:
- rangul IV – localității Sihlea satul de reşedinţă al comunei;
- rangul V – localităților Bogza, Căiata şi Voetin sate componente ale comunei;
(2) Zonele din cadrul comunei – zone stabilite în funcție de poziţia terenurilor faţă
de centrul localităţilor, de reţelele edilitare şi de calitatea şi valoarea terenurilor, sunt
următoarele:
- zona A – terenurile amplasate în intravilanul şi extravilanul comunei Sihlea cu
excepţia terenurilor amplasate în intravilanul satului Sihlea în zona fostului C.A.P.,
- zona B – terenurile amplasate în intravilanul satului Sihlea în zona fostului C.A.P..
Reguli de deschidere a rolului nominal unic
ART. 2
(1) Nomenclatura stradală a localităților comunei va servi la atribuirea numerelor de
rol contribuabililor, înregistrarea elementelor de identificare și creanțele bugetare ale
acestora în registrele de rol nominal unic, se va face mai întâi pentru cei care dețin clădiri
și/sau terenuri, pe fiecare sat în parte, în ordinea alfabetică a străzilor și a numărului primei
clădiri și/sau teren dobândite pe raza administrativă a comunei.
(2) Contribuabililor coindivizari li se deschide rolul nominal unic în conformitate cu
prevederile pct. 230 din Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dar la solicitarea în
scris, a unuia sau mai multora dintre coproprietarii coindivizari, care au dobândit dreptul
de proprietate prin succesiune legală, de a li se deschide rol separat, se procedează la
deschiderea acestora și închiderea totală sau parțială a declarațiilor de la rolul deschis
conform prevederilor legale mai sus precizate.
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Impozitele şi taxele locale
ART. 3
Impozitele şi taxele locale la nivelul comunei Sihlea sunt după cum urmează:
a) impozitul pe clădiri;
b) impozitul pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxe speciale;
h) alte taxe locale;
CAP. II
Impozitul şi taxa pe clădiri
Reguli generale
ART. 4
(1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în comuna Sihlea
datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezenta hotărâre
se prevede diferit.
(2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clădiri,
precum şi taxa pe clădiri prevazută la alin. (3) se datorează către bugetul local al comunei
Sihlea.
(3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a comunei Sihlea
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor
juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de
folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
(4) În cazul în care o clădire se află în proprietatea sau folosința comună a doua sau
mai multe persoane, fiecare dintre acestea datorează impozitul pentru spaţiile situate în
partea din clădire aflată în proprietatea sau folosința sa. În cazul în care nu se pot stabili
parţile individuale ale proprietarilor sau titularilor dreptului de folosință în comun, fiecare
dintre aceștia datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.
(5) În înţelesul prezentei hotărâri, clădire este orice construcţie situată deasupra
solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are
una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte,
produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale
de baza ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt
construite. Încăperea reprezintă spaţiul din interiorul unei clădiri.
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Scutiri
ART. 5
Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt prevăzute de
art. 250 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.
Calculul impozitului pentru persoane fizice
ART. 6
(1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea
cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.
(2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru
stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în cuprinsul alin. (3) valoarea
impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.
(3) Valoarea impozabilă a clădirii fără instalaţii de apă, canalizare, electrice şi
încălzire (condiţii cumulative), exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare, stabilită pentru diferitele tipuri de clădiri, exprimată în lei/mp, prevăzută
în continuarea acestui alineat:
A.Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic – 555 lei/mp;
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsa,
din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic –
159 lei/mp;
C. Clădire anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic – 143 lei/mp;
D. Clădire anexă cu pereţii exteriori din lemn, piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratment termic şi/sau chimic – 63
lei/mp;
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă în oricare dintre tipurile de
clădiri prevăzute la lit. A - D - 75% din suma care s-ar aplica clădirii;
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în
oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D – 50% din suma care s-ar aplica
clădirii.
(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea
suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau
ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca
locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.
(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi
zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (3)
cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
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Zona în cadrul localității
A
B
C
D

Rangul localității
IV
1,10
1,05
1,00
0,95

V
1,05
1,00
0,95
0,90

(6) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin.
(1) - (5), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
(7) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţa construită depăşeşte 150
de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării
prevederilor alin. (1) - (6), se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau
fracţiune din aceştia.
(8) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se
actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste
ultime lucrări.
(9) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe
conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin
înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.
Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce dețin mai multe clădiri sau le
folosesc pentru activități economice
ART. 7
(1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri, dintre care
cel puțin una pe raza administrativă a comunei Sihlea, datorează un impozit pe clădiri
majorat după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de
domiciliu.
(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri
dobândite prin succesiune legală.
(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de
domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au
fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
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(4) Persoanele fizice care au în proprietate clădiri care sunt folosite, integral sau
parțial, de ele sau de alte persoane fizice sau juridice, pentru desfăşurarea de activităţi
economice datorează pentru acestea un impozit pe clădiri, majorat cu 500%.
(5) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie
specială la compartimentul de specialitate al Primăriei comunei Sihlea.
Calculul impozitului datorat de persoanele juridice
ART. 8
(1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea
unei cote de impozitare de 1,50% asupra valorii de inventar a clădirii.
(2) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu,
înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în
vigoare.
(3) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea
amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.
(4) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile,
valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării,
înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului - persoană juridică.
(5) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se
stabileşte la 15% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori
anului fiscal de referință şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani
anteriori anului fiscal de referință.
(6) Cota impozitului pe clădiri prevăzută la alin. (5) se aplică la valoarea de
inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii
în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate
potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (1).
(7) Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană
juridică aflată în funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost
recuperată integral pe calea amortizării.
Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor
ART. 9
(1) În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul
anului, impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la
data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită.
(2) În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în
cursul anului, impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu
începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată,
demolată sau distrusă.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe clădiri se recalculează
pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.
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(4) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificări
aduse unei clădiri existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi
a lunii următoare celei în care a fost finalizată modificarea.
(5) Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire, pe raza
administrativă a comunei Sihlea, are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la
compartimentul de specialitate al Primăriei comunei Sihlea, în termen de 30 de zile de la
data dobândirii, înstrăinării sau construirii.
(6) Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică
în alt mod o clădire existentă pe raza administrativă a comunei Sihlea are obligaţia să
depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al Primăriei comunei
Sihlea, în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări.
(7) Declararea clădirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este condiționată
de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.
(8) Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele
autorităților administrției publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor
care dețin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fară autorizație de
construire.
Plata impozitului
ART. 10
(1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de
31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de
către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de
10%.
(3) Impozitul anual pe clădiri, datorat bugetului local al comunei Sihlea de către
contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral
până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai
multe clădiri amplasate pe raza administrativă a comunei Sihlea, suma de 50 lei se referă
la impozitul pe clădiri cumulat.
CAP. III
Impozitul şi taxa pe teren
Reguli generale
ART. 11
(1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în comuna Sihlea datorează
pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezenta hotărâre se prevede
altfel.
(2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum
şi taxa pe teren prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al comunei Sihlea.
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(3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului sau a comunei Sihlea,
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 de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
(4) În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane,
fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În
cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare
proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.
Scutiri
ART. 12
Impozitul pe teren nu se datorează pentru:
a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o
clădire;
b) terenurile prevăzute la art. 257 (lit.b-r) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.
Calculul impozitului
ART. 13
(1) Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de
teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul și zona şi/sau categoria de folosinţă a
terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la
categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută
în continuarea acestui alineat:
a) terenurile situate pe raza satului Sihlea, localitate de rang IV, nivelul impozitului
este pentru zona A de 889 lei/ha iar în zona B de 711 lei/ha;
b) terenurile situate pe raza satelor Căiata, Bogza şi Voetin, localităţi de rang V,
nivelul impozitului pentru zona A este de 711 lei/ha.
(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte
prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie
corespunzător prevăzut la alin. (5).
(4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele
corespunzătoare prevăzute în continuarea acestui alineat:
a) teren arabil: în zona A 28 lei/ha iar în zona B 21 lei/ha;
b) păşune şi fâneaţă: în zona A 21 lei/ha iar în zona B 19 lei/ha;
c) vie: în zona A 46 lei/ha iar în zona B 35 lei/ha;
d) livadă: în zona A 53 lei/ha iar în zona B 46 lei/ha;
e) pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră: în zona A 28 lei/ha iar în zona B 21
lei/ha;
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f) teren cu ape: în zona A 15 lei/ha iar în zona B 13 lei/ha.
(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu un coeficient de corecţie
corespunzător rangului localităţii după cum urmează:
a) la Sihlea, localitate de rang IV – 1,10;
b) la Căiata, Bogza şi Voetin, localităţi de rang V – 1,00.
(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane
juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se
calculează conform prevederilor alin. (3) - (5) numai dacă îndeplinesc, cumulativ,
următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea
obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
(7) În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul comunei Sihlea,
datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform alin. (2).
(8) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în
continuarea acestui alineat, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut
la art. 6 alin. (5):
a) teren cu construcţii situat în zona A – 31 lei/ha;
b) teren arabil situat în zona A – 50 lei/ha;
c) păşune şi fâneaţă situate în zona A – 28 lei/ha ;
d) vie pe rod situată în zona A – 55 lei/ha;
e) livadă pe rod situată în zona A – 56 lei/ha;
f) pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia pădurii în vârstă de până
la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie situată în zona A – 16 lei/ha;
g) teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole situat în zona A – 6 lei/ha;
h) teren cu amenajări piscicole situat în zona A – 34 lei/ha.
(9) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între
suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile
executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,
pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei
reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de
cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, iar modificarea sarcinilor fiscale operează
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la
compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.
Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului
ART. 14
(1) Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se
datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit.
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(2) Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an, care
are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana încetează a mai
datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost
efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculează
pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.
(4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se
modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică
impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care a intervenit modificarea.
(5) Orice persoană care dobândeşte teren pe raza comunei Sihlea are obligaţia de a
depune o declaraţie privind achizitia terenului la compartimentul de specialitate al
Primăriei comunei Sihlea în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data
achiziţiei.
(6) Orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o
declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de specialitate al
Primăriei comunei Sihlea în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data
modificării folosinţei.
Plata impozitului
ART. 15
(1) Impozitul / taxa pe teren se plăteşte anual, în doua rate egale, până la datele de
31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de
către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o
bonificaţie de 10%.
(3) Impozitul anual pe teren, datorat bugetului local al comunei Sihlea de către
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral
până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai
multe terenuri amplasate pe raza teritorială a comunei Sihlea, suma de 50 lei se referă la
impozitul pe teren cumulat.
CAP. IV
Impozitul pe mijloacele de transport
Reguli generale
ART. 16
(1) Orice persoană care își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în
comuna Sihlea și are în proprietate un mijloc de transport care trebuie
înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de
transport, cu excepţia cazurilor în care în prezenta hotărâre se prevede altfel.
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(2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumită în continuare impozit pe mijloacele de
transport, se plăteşte la bugetul local al comunei Sihlea.
(3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing
financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de
locatar.
(4) În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la
scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.
Scutiri
ART. 17
Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplică pentru mijloacele de transport
prevăzute la art.262 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.
Calculul taxei
ART. 18
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului
de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de
transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea
fiecărei grupe de 200 de cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare prevăzută
în continuarea acestui alineat:
a) motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv - 8 lei;
b) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601cm3 și 2000 cm3,
inclusiv - 18 lei;
c) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001cm3 și 2600 cm3,
inclusiv - 72 lei;
d) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601cm3 și 3000 cm3,
inclusiv - 144 lei;
e) autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3 - 290 lei;
f) autobuze, autocare, microbuze - 24 lei;
g) alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone, inclusiv - 30 lei;
h) tractoare înmatriculate - 18 lei;
k) vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 - 4 lei;
l) vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 - 6 lei;
m) vehicule înregistrate fără capacitate cilindrică evidențiată - 100
lei/an;
(3) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din taxa
pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.
(4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau
mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
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corespunzătoare prevăzută în tabelul de la art. 263 alin.4 din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal.
(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier)
de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone,
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în
tabelul de la art. 263 alin. 5 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.
(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport în
funcţie de masa totală autorizată este egal cu suma corespunzătore prevăzută în
continuarea acestui alineat:
a) până la 1 tonă, inclusiv – 9 lei;
b) peste 1tonă, dar nu mai mult de 3 tone – 34 lei;
c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone – 52 lei;
d) peste 5 tone – 64 lei.
(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este
egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la art. 263 alin. (7) din Legea
571/2003 privind Codul fiscal.
(8) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă
autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de
transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.
Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport
ART. 19
(1) În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an,
impozitul pe mijlocul de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii
următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.
(2) În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui
an sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de
administraţie publică locală, impozitul pe mijlocul de transport încetează să se mai
datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul
de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe mijloacele de transport se
recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.
(4) Orice persoană care își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în
comuna Sihlea, care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă
domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire
la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al Primăriei comunei Sihlea, în
termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită.
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Plata taxei
ART. 20
(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru
întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se
acordă o bonificaţie de 10%.
(3) Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea
temporară a mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite
integral, la data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a
lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
(4) În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31
decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la alin.
(3) au obligaţia să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31
ianuarie a fiecărui an, astfel:
a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;
b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data
de 1 decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie
şi data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.
(5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat bugetului local al comunei
Sihlea de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se
plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în
proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului
local al comunei Sihlea, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport
cumulat al acestora.
CAP. V
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Reguli generale
ART. 21
Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie prevăzută
în prezentul capitol trebuie să plătească taxa menţionată în acest capitol la compartimentul
de specialitate al Primăriei comunei Sihlea, înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau
autorizaţia necesară.
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a
altor avize asemănătoare
ART. 22
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru
care se solicită are următoarele niveluri:
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a) până la 150 m2 inclusiv – 3 lei;
b) între 151 şi 250 m2 inclusiv – 4 lei;
c) între 251 şi 500 m2 inclusiv – 5 lei;
d) între 500 şi 750 m2 inclusiv – 6 lei
e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv – 7 lei;
f) peste 1.000 m2 – 7 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2.
(2) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care
urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţii.
(3) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor
geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze
şi petrol, precum şi altor exploatări se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de
teren afectat de foraj sau de excavaţie cu 8 lei.
(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de
şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de
construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
(5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 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 reclamelor este de 8 lei pentru
fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
(7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie
decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
(8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei
construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru
determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa
pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie
care urmează a fi demolată.
(9) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de
construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale.
(10) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie
şi televiziune prin cablu este de 13 lei pentru fiecare racord.
(11) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism
şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judeţean - 15 lei.
(12) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă - 9 lei.
(13) Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate
a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli:
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a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de
persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;
b) în 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 Primăriei comunei Sihlea;
c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală
privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al Primăriei
comunei Sihlea are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de
construcţie;
d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de
specialitate al Primăriei comunei Sihlea a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită
orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă
care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
(14) În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea
reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii
stabilită conform art. 6 din prezenta hotărâre.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a
altor autorizaţii similare.
ART. 23
(1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfășurarea unei activități
economice este de 15 lei.
(2) Autorizațiile prevăzute la alin. (1) se vizează anual, până la data de 31
decembrie a anului în curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din
cuantumul taxei prevăzute la alin. (1).
(3) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare este de 20 lei.
(4) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe
alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, este de 23 lei pentru fiecare m2 sau
fracțiune de m2.
(5) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător este de 60 lei.
(6) Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din
economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu
modificările ulterioare, în clasa 5530 - restaurante şi 5540 baruri şi au amplasată unitatea
sau standul de comercializare pe raza administrativ teritorială a comunei Sihlea datorează
bugetului local, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică, care se determină prin înmulțirea suprafeţei construite
desfășurate a spațiului destinat aceastei activități, exprimată în metri pătraţi cu suma de 10
lei/mp, dar fără ca suma totală să depăşească 4.195 lei.
(7) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în
care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a
cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.
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Scutiri
ART. 24
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează în
cazurile prevăzute de art.269 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.
CAP. VI
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
ART. 25
(1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate amplasat pe raza teritorială a comunei Sihlea datorează către bugetul
local plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol.
(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează
anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a
suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local,
astfel:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică, suma este de 32 lei;
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate, suma este de 23 lei.
(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a
reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează
în scop de reclamă şi publicitate.
(4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două
rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în
scop de reclamă şi publicitate, datorată bugetului local al comunei Sihlea de către
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până
la primul termen de plată.
Scutiri
ART. 26
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică în cazurile
prevăzute de art. 272 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.
CAP. VII
Impozitul pe spectacole
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Reguli generale
ART. 27
Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau
altă activitate distractivă în comuna Sihlea are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în
prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole, către bugetul local al
comunei.
Calculul impozitului
ART. 28
(1) Cu excepţiile prevăzute la art. 30 din prezenta hotărâre, impozitul pe spectacole
se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de
intrare și a abonamentelor.
(2) Cota de impozit se determină după cum urmează:
a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă,
operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională,
cota de impozit este egală cu 2%;
b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de
impozit este egală cu 5%.
(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde
sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului
scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.
(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu
prezentul articol au obligaţia de:
a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de
specialitate al primăriei comunei Sihlea;
b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc
spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume
care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;
d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la
spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al primăriei comunei
Sihlea, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;
f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea,
evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în
normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei
şi Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru
Sport.
Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci
ART. 29
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(1) În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc
într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeţei
incintei prevăzute în prezentul articol.
(2) Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică
sau de activitate distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei
videotecii sau discotecii cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
a) în cazul videotecilor, suma este de până la 2 leu;
b) în cazul discotecilor, suma este de până la 3 lei.
(3) Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite, potrivit
alin. (2), cu coeficientul de corecţie de 1.10 pentru satul Sihlea localitate de rang IV si 1.05
pentru satele Căiata, Bogza şi Voetin localităţi de rang V.
(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu
prezentul articol au obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al
Primăriei comunei Sihlea privind spectacolele programate pe durata unei luni
calendaristice. Declaraţia se depune până la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în
care sunt programate spectacolele respective.
Scutiri
ART. 30
Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
Plata impozitului
ART. 31
(1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii
următoare celei în care a avut loc spectacolul.
(2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune
o declaraţie la compartimentul de specialitate al Primăriei comunei Sihlea, până la data
stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.
(3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul
corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.
CAP. VIII
Taxe speciale
Reguli generale
ART. 32
(1) Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor
fizice și juridice, Consiliul Local al comunei Sihlea adoptă taxe speciale.
(2) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care
beneficiază de serviciile oferite de instituția/serviciul public de interes local, potrivit
regulamentului de organizare și funcționare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt
17

obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de
serviciu.
Taxa specială pentru activităţile desfăşurate de S.V.S.U.
ART. 33
Pentru activităţile de prevenire a incendiilor şi primă intervenţie în caz de incendii
sau alte fenomene naturale violente desfăşurate de S.V.S.U. se stabileşte o taxă specială în
valoare de 4 lei, care se plătește pentru fiecare dintre clădirile deținute pe raza
administrativă a comunei Sihlea.
Taxa specială pentru înregistrarea mijloacelor de transport
ART. 34
Pentru mijloacele de transport care se supun înregistrării se percepe taxa de
înregistrare în cuantum de 30 lei.
Taxa specială pentru eliberarea în regim de urgență a certificatelor fiscale
ART. 35
(1) Pentru eliberarea în regim de urgență a certificatelor de atestare fiscală privind
impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local se percepe o taxă specială în
valoare de 8 lei.
(2) Prin expresia regim de urgență de la alin. (1) se înțelege eliberarea certificatelor
de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local în
ziua depunerii cererii și a documentelor necesare pentru eliberarea acestuia.
Taxa specială pentru plata serviciului public de salubrizare
ART. 36
(1) Persoanele fizice care folosesc singure sau împreună cu alte persoane, în mod
permanent, locuințe de pe raza administrativă a comunei Sihlea, datorează taxa specială
pentru plata serviciului public de salubrizare în cuantum de 3 lei/persoană/lună, dar nu mai
mult de 120 lei/locuință/an.
(2) Persoanele fizice care folosesc singure sau împreună cu alte persoane, în mod
temporar sau ocazional, locuințe de pe raza administrativă a comunei Sihlea, datorează
taxa specială pentru plata serviciului public de salubrizare în cuantum de 36
lei/locuință/an.
(3) Persoanele juridice care desfășoară activități economice la sediul și/sau
punctul/punctele de lucru de pe raza administrativă a comunei Sihlea, datorează pentru
fiecare dintre acestea taxa specială pentru plata serviciului public de salubrizare în
cuantum de 15 lei/lună, respectiv 180 lei/an.
(4) Taxa specială pentru plata serviciului public de salubrizare prevăzută la alin.
(1) și (3) se plătește trimestrial până la datele de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie și 15
decembrie inclusiv, iar cea de la alin. (2) anual până la data de 15 decembrie inclusiv.
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(5) Scutirea de la plata taxei speciale pentru plata serviciului public de salubrizare
prevăzută la alin. (1), (2) și (3) se aplică unei persoane pe bază de cerere şi documente
justificative din care să reiasă perioada în care nu a fost în localitate, respectiv nu a
desfășurat activități pe raza administrativă a comunei Sihlea.
(6) În scopul aplicării în cele mai bune condiții a prevederilor de la alin. (1)
compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu atribuții în domeniul
evidenței locuințelor și persoanelor vor pune, în termen de 60 zile de la adoptarea prezentei
hotărâri, la dispoziția compartimentului Impozite și taxe locale, tabele cu numărul de
persoane din fiecare locuință. Aceste tabele vor fi actualizate semestrial.
(7) Pentru realizarea unei tarifări echitabile, corelată cu calitatea și cantitatea
serviciului prestat și realizarea cointeresării operatorului de activități specifice serviciului
de salubrizare, în scopul încasării unor sume cât mai mari din prestarea acestor activități,
acesta va prezenta trimestrial compartimentului de specialitate din subordinea primarului,
tabele care vor cuprinde adresa locuinței de unde a fost colectat gunoiul, numărul
persoanelor care o folosesc, numele și prenumele capului gospodăriei și semnătura
acestuia sau a unui membru major al gospodăriei prin care confirmă că operatorul
serviciului de salubrizare s-a prezentat la locuința lor pentru a colecta gunoiul.
Alte taxe locale
Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice.
ART. 37
Pentru utilizarea temporară a locurilor publice se stabileşte o taxă zilnică în valoare
de 10 lei.
Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obţinerii
de venituri
ART. 38
Pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obţinerii de
venituri care folosesc infrastructura publică locală, atunci când acestea sunt utilizate pe
raza administrativă a comunei Sihlea, se stabileşte o taxă zilnică în valoare de 10 lei.
Taxa (tarif) de închiriere pentru buldoexcavator.
ART. 39
Pentru închirierea buldoexcavatorului din dotarea S.V.S.U. al Primăriei Sihlea se
stabileşte un tarif de 120 lei/oră.
CAP. IX
Facilităţi comune
Facilităţi pentru persoane fizice
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ART. 40
(1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport,
taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi taxa prevăzută la
art. 33 din prezenta hotărâre nu se aplică pentru:
a) veteranii de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.
(2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei
române din decembrie 1989 nr. 341/2004, nu datorează:
a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu;
b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a);
c) impozitul pe mijloacele de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat
sau a unui mototriciclu.
(3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi
văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.
(4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu
handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.
(5) În cazul unei clădiri sau al unui teren intravilan deţinut în comun de o persoană
fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală este de 100% dacă proprietăţile
sunt deţinute şi folosite în comun de soţi şi copii minori şi de 50% dacă proprietăţile sunt
folosite împreună cu alte persoane majore apte de muncă.
(6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca
domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4).
(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică doar terenului aferent clădirii
utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4).
(8) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru
un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) şi (2).
(9) Scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale, precum și de la plata
impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fânețe și păduri, în suprafaţă de până la
5 ha se aplică pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de
război care nu s-au recăsătorit.
(10) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică
unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune cerere
şi documente justificative în vederea scutirii.
Scutiri şi facilităţi pentru persoanele juridice
ART. 41
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(1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport,
taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe locale nu
se aplică:
a) oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi
economice;
b) fundaţiilor testamentare 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;
c) 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 vărstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în
condiţiile legii.
(2) Nu se datorează impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, cu excepţia celor folosite în scop economic.
(3) Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt
amplasate, precum şi terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului
pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire.
CAP. X
Dispoziţii finale
ART.42
(1) Persoanele care prin acte de vînzare – cumpărare cu clauză de întreţinere sau
drept de uzufruct au dobândit bunuri pentru care se datorează impozite și taxe locale, au
obligația de a plăti integral aceste impozite şi taxe locale, dacă nu se încadrează în niciuna
din categoriile de persoane care beneficiază de scutire conform legislaţiei în vigoare.
(2) Situaţiile privind impozitele şi taxele locale care nu sunt reglementate de
prevederile prezentei hotărâri vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile Codului
fiscal, Codului de procedură fiscală şi a altor prevederi legale în domeniu.
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