
R O M Â N I A         

JUDEŢUL TIMIŞ 

ORASUL FĂGET 

CONSILIUL LOCAL                

 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 

 

  Consiliul local al oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

     Având în vedere: 

 -referatul biroului economic - încasări venituri - înregistrat sub nr. 3577/29.03.2017, privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019;  

 -proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului local; 

 -titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

 -prevederile Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;  

 -cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, 

  În temeiul art. 36 alin.1, alin.2 lit. ,,b’’, alin. 4 lit. ,,c’’, alin. 9 si art 45 alin. 2 lit ,,c’’ din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

  

                                                        H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

                        Art.1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2019, după cum 

urmează: 

              Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele 

locale pentru anul 2019, constituind Anexa nr.I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

               (a) Cota  prevăzută  la  art. 457  alin. (1) din Legea 227/2015 Codul fiscal (impozit pentru 

clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă în cazul persoanelor fizice) se stabileşte la 0,1%; 

              (b) Cota prevăzută la art.458 alin(1) din  Legea 227/2015  privind  Codul  fiscal (impozit 

pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,2 %; 

              (c) Cota prevăzută la art.458 alin (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal(impozit 

pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul 

agricol), se stabileşte la 0,4 %; 

               (d) Cota prevăzută la art. 458 alin  (4) din  Legea 227/2015  privind Codul fiscal (impozit 

pentru clădirile nerezidenţiale în care valoarea cladirii nu poate fi calculată conform prevederilor 

art.458 alin (1) în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la  2 %, asupra valorii impozabile 

determinate conform art. 457; 

               (e) Cota prevăzută la art.460 alin (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit/taxă pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice) ,se stabileşte la 0,1 %; 

               (f) Cota  prevăzută  la   art.  460  alin  (2)  din Legea nr. 227/2015  privind  Codul fiscal 

(impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 1,1 %; 

            În aceeaşi  situaţie se regăsesc şi contribuabilii care au dobândit clădiri şi construcţii după 

data de 01.01.2016. 

            Pentru a beneficia de cota prevăzută la art.460 alin.1, contribuabilii vor depune la biroul 

economic al Primăriei oraşului Făget o cerere în acest sens, însoţită de documentele justificative ale 

reevaluării efectuate. Fac excepţie  persoanele juridice care în anul 2017 au beneficiat de cota de 

impozitare de 1,1 % iar clădirile şi construcţiile deţinute în proprietate sunt reevaluate sau dobândite 

după data de 01.01.2016. 



              Pentru a beneficia de cota prevăzută la art. 460 alin.1, se consideră reevaluate clădirile şi 

construcţiile speciale, numai în situaţia în care s-a efectuat reevaluarea tuturor activelor existente de 

natura clădirilor, cu excepţia celor dobândite după data de 01.01.2016. 

                (h) Cota  prevăzută la art.  460  alin  (3)  din  Legea nr. 227/2015   privind  Codul fiscal 

(impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietate sau deţinute de  persoanele juridice, 

utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4%; 

                 (i) Cota  prevăzută  la  art. 460  alin  (8)  din  Legea  nr.227/2015  privind Codul fiscal 

(impozit/taxă pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anterior 

anului de referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 5 %; 

                 (j) Reducerea   impozitului  prevăzută  la  art .470 alin (3)   din  Legea  nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal (pentru mijloacele de transport hibride), se stabileşte la 100 %; 

                 (k) Taxa   prevăzută la art. 474  alin  (3)  din  Legea  nr. 227/2015  (taxa pentru prelungirea 

certificatului de urbanism), se stabileşte la 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului 

sau a autorizaţiei iniţiale; 

                   (l) Taxa prevăzută  la  art. 474  alin  (5)  din  Legea  nr.  227/2015   ( taxa  pentru 

eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţiala sau o clădire – anexă), se 

stabileşte la 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii; 

                  (m) Taxa  prevăzută la art. 474  alin  (6)  din Legea  nr.  227/2015    ( taxa  pentru 

eliberarea unei autorizaţii de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin.5), se 

stabileşte la 1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor 

aferente; 

                   (n) Taxa  prevăzută  la  art. 474  alin  ( 8 )  din Legea  nr. 227/2015 ( taxa pentru 

prelungirea unei autorizaţii de construire ), se stabileşte la 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a autorizaţiei iniţiale; 

                   (o) Taxa  prevăzută  la art. 474  alin  (9)  din  Legea  nr. 227/2015   ( taxa  pentru 

eliberarea unei autorizaţii de desfiinţare, totală sau parţială a unei construcţii), se stabileşte la 0,1 % 

din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri aferentă părţii desfiinţate; 

                   (p) Taxa  prevăzută  la art. 474  alin  (12)  din  Legea  nr.227/2015  ( taxa  pentru 

eliberarea unei autorizaţii necesară pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei 

construcţii care nu sunt incluse la alte autorizaţii de construire), se stabileşte la 3% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de organizare de şantier; 

                   (r) Taxa  prevăzută  la  art. 474 alin.  (13)  din  Legea  nr. 227/2015 (taxa pentru 

eliberarea unei autorizaţii de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri), se 

stabileşte la 2 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie; 

                   (s) Cota  taxei   prevăzută  la  art. 477 alin (5) din Legea nr.227/2015 (cota taxei pentru 

serviciile de reclamă şi publicitate), se stabileşte la 3 %; 

                   (t) Cota   de   impozit   prevăzută  la  art.   481   alin (2) lit.  (a)  din  Legea nr.227/2015 

(cota de impozit în cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau altă 

manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie 

sportivă internă sau internaţională), se stabileşte la 2 %; 

                   (u) Cota  de  impozit prevăzută  la art. 481 alin (2) lit. (b) din Legea nr.227/2015 (cota de 

impozit în cazul oricărei manifestări artistice altele decât cele prezentate la lit.(t), se stabileşte la 3 %. 

                       Art.2-Bonificatia  prevazuta  la  art. 462 alin (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

se stabileste in cazul impozitului pe cladiri la 10 % (pentru persoanele fizice). 

               -Bonificatia prevazuta la art.467 alin (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

se stabileste in cazul impozitului pe teren la 10 % (pentru persoanele fizice 

                                -Bonificatia prevazuta la art.472 alin (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

se stabileste in cazul impozitului pe mijloace de transport la 10 % (pentru persoanele fizice). 

                       Art.3-Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au 

obligatia de a depune o declaratie la biroul economic, in cursul anului, ori de cate ori apar modificarile 

caracteristice (dimesiunile s.a.) afisajului, in termen de 30 zile de la data aparitiei acestor modificari. 

Formatul declaratiei este conform formularelor tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, 

incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale. 

                       Art.4 -Se aprobă cuantumul taxelor speciale de cadastru, conform anexei VII care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                       Art.5-Se aprobă cuantumul taxelor speciale de copiere, conform anexei VII care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 



                         Art.6-Se  aprobă  cuantumul  taxelor  speciale  pentru  Serviciul  de  Evidenţă a 

persoanelor, a unor documente şi prestarea unor servicii, conform anexei IX care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

                        Art.7-Se  aprobă  cuantumul  taxelor  special  pentru  eliberarea de către biroul 

economic a unor documente şi prestarea unor servicii, conform anexei IX care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

                        Art.8-Se  aprobă  cuantumul  altor   taxe  speciale   eliberate  de  către biroul de 

urbanism şi amenajarea teritoriului a unor documente, care se regăsesc în  anexa VII care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

                        Art.9-Se aprobă nomenclatorul stradal pentru oraşul Făget conform anexei III care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre (conform art. 453 lit. ,,g’)’. 

                        Art.10-Se aprobă procedura de acordare de facilităţi la plata impozitului pe clădiri şi 

teren aferent clădirilor utilizate, conform anexei nr.XIII care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

                        Art.11-Stabileşte la 40  lei  plafonul creanţelor fiscale restante, aflate  în  soldul 

rolurilor nominale unice la data de 31.12.2018 şi neachitate până la data aplicării prezentei hotărâri, 

creanţe care vor fi anulate. 

                        Art.12- Nu  se  datorează  impozit pentru clădiri conform art 456 alin. 2 lit. a – r. 

                        Art.13- Nu se datorează impozit pentru terenuri conform art 464 alin. 2  lit. a – r. 

                        Art.14- Nu  se  datorează impozit pentru mijloacele de transport conform art 469 alin. 

2 . 

                        Art.15- Cuantumul  impozitelor  şi  taxele  locale stabilite prin hotărâre se aplică 

începand cu data de 01.01.2019. 

                        Art.16-Anexele I-XIII se aprobă şi fac parte din prezenta hotărâre. 

                        Art.17-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  se încredinţează biroul economic. 

                        Art.18-Prezenta hotărâre se comunică: 

  -dosar hotărâri, 

  -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 

  -biroului economic, 

  -afişaj, 

  -primar. 

 

 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                        PREŞEDINTE   ŞEDINŢĂ                        

                 SECRETAR                                                Ioan Iova                                                                                       

           Jr.Valentina Sita                

             

          

  

 

 

 

            Nr.___/31 mai 2018 

            SV/LL/5 ex. 

 












































