Anexa 1
COMUNA VICTORIA
CONSILIUL LOCAL VICTORIA
IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI
I. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 0,10% asupra valorii impozabile a clădirii.
Prin clădire rezidenţială se inţelege construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite
pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei
persoane sau familii.
(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare,
exprimată în lei/mp, din tabelul următor:
Impozitul şi taxa pe clădiri
Tipul clădirii

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci ori
din orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la
mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D
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

Valoarea impozabilă- lei/m2
Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de
canalizare, electrice şi
apă, canalizare,
încălzire(condiţii
electrice sau
cumulative)
încălzire
1000
600

300

200

200

175

125

75

75% din suma care s-ar 75% din suma care
aplica clădirii
s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar 50% din suma care
aplica clădirii
s-ar aplica clădirii

(3) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă cea mai mare
corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
(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 sau
la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.
(5) 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 1,4.
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(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este
amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate mai sus cu coeficientul de corecţie
corespunzător, redat mai jos:
Rangul localităţii
IV
V

Zona în cadrul localităţii
A
B
C
1,10
1,05
1,00
1,05
1,00
0,95

D
0,95
0,90

(7) Satul Victoria este încadrat la rangul IV fiind sat reședință de comună, iar satele
Sculeni, Șendreni, Frăsuleni, Stînca, Luceni și Icușeni li se atribuie rangul V.
(8) Se aprobă, pentru terenurile amplasate în intravilan, încadrarea pe zone în cadrul localității,
după cum urmează :
ZONA
A
B
C
D

Criterii de încadrare a terenului
Acces direct la drum asfaltat sau pavat
Acces la drum pietruit plus accesul la una dintre utilități (apă sau canal)
Acces la drum pietruit plus accesul la rețeaua electrică
Alte situaţii

(9) Intravilanul localităţilor este cel stabilit şi aprobat prin H.C.L. Victoria care a aprobat Planul
Urbanistic General.
(10) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente,
coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.
(11) Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum
urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) 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.
(12) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere
fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată
recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde
obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei
fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru
menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile
construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii
arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la
terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea
acesteia la data începerii executării lucrărilor.
II. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice
Clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri
se calculează prin aplicarea unei cote de 0,65 % asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5
ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de
referinţă;
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b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul
clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
(2) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor de la alin. (1)
impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile determinate conform
impozitului de la clădirile nerezidentiale (art. 457 Cod Fiscal).
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru
activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,4% asupra
valorii impozabile a clădirii.
III. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
Clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial.
(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se
calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art.
457 Cod Fiscal cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458
Cod Fiscal;
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară
nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457 Cod Fiscal.
(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi
evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară
nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457 Cod Fiscal;
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară
activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară
activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458 Cod Fiscal.
IV. Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,75 % asupra valorii impozabile a
clădirii.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul
se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform
alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se
datorează impozitul/ taxa şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului
fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul
clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea
rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea
proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare
sau de folosinţă, după caz.
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare
a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate
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în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de
referinţă.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a
fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.
(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3
ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat
valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită
conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.
V. Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor
(1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate
clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are
obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află
clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de
1 ianuarie a anului următor.
(3) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizația de
construire, data întocmirii procesului-verbal de recepție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării
efective a lucrărilor;
b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizația de construire, data din
aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege;
c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în
autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile
legii, la data expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită desfășurată care are elementele
structurale de bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș. Procesul-verbal de recepție se întocmește
la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor,
precum și suprafața construită desfășurată în raport cu care se stabilește impozitul pe clădiri.
(4) Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele autorităților
administrației publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate
aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire.
(5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an
fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
(6) În cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei
clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau
diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligația să depună o nouă
declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în
termen de 30 de zile de la data modificării respective, și datorează impozitul pe clădiri determinat în
noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(7) În cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de
impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30
de zile de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1
ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de
desființare.
(8) Dacă încadrarea clădirii în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an
sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri,
impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(9) În cazul clădirilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de
proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii cadastrului și a
publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru
determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin
lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul
agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data
de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca
anexă la declarația fiscală.
(10) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată
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a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
celui în care a fost încheiat contractul;
b) În cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator,
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a
altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing;
c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local
în a cărui rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de
leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă
intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a
acestor documente.
(11) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de
concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul
dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la
organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.
(12) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de
concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana
de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația
să depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în
vigoare a contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte.
(13) În cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care
datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază
teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat
situația respectivă.
(14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la
oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.
(15) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care
beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.
VI. Plata impozitului/taxei pe clădiri
(1) Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30
septembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10%.
(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 lei
inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.
(4) În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza
aceleiași unități administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) și (3) se referă la impozitul pe clădiri
cumulat.
(5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la
perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul
dreptului de administrare sau de folosință.
(6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept
public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință colectează taxa pe
clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință și o varsă lunar,
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.
VII. Scutiri
Impozitul/taxă pe clădiri nu se datorează pentru clădirile prevăzute la art. 456 din Legea
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri prevăzute la art. 456 se aplică,
începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până
la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale
autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.
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VIII. Facilităţi acordate de către Consiliul Local la impozitul pe clădiri
Se acordă următoarele scutiri pentru:
a) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale
şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
b) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop
lucrativ;
c) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 2 ani, începând cu 1 ianuarie a
anului în care s-a produs evenimentul.
Pentru a beneficia de scutire contribuabilii trebuie să facă dovada, cu documente, că se află în
situaţia respectivă.
Scutirea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform art.9, se aplică începând cu data de 1
ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

Inițiator, Primar
CREȚU DANIEL

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general
ROȘCA MĂDĂLINA
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Anexa 2
COMUNA VICTORIA
CONSILIUL LOCAL VICTORIA
IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN
I. Calculul impozitului/taxei pe teren
(1) Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în
care este amplasat terenul, zona şi 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/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona
A
B
C
D

Niveluri aplicabile în anul 2021
Rangul localității
IV
711
569
427
278

V
569
427
284
142

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa 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/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul
următor, exprimate în lei pe hectar:
Nr. Crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Categoria de folosinţă

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau teren cu vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

lei/ha
A

B

C

D

28
21
21
46
53
28
15
X
X

21
19
19
35
46
21
13
X
X

19
15
15
28
35
19
8
X
X

15
13
13
19
28
15
X
X
X

(5) Suma stabilită conform alin.(3) și (4) se inmulțește cu coeficientul de corecţie de 1,10 în
cazul satului Victoria și cu coeficientul de corecție de 1,00 pentru satele Sculeni, Șendreni,
Frăsuleni, Stînca, Luceni și Icușeni.
(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3)-(5), 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/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din
desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în
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următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin.
(6) din Codul fiscal:
Nr.
Crt.

1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1
9.
10.

Categoria de folosinţă
Impozit
(lei)
Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt. 6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr.crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 ani şi pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

31
50
28
28
55
0
56
0
16
0
6
34
0
0

(7^1) În cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi
asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt
folosite pentru activităţi economice, valoarea impozabilă se stabileşte prin asimilare cu terenurile
neproductive.
II. Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren
(1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate
terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună
o nouă declaraţie de impunere la Compartimentul impozite și taxe locale, în termen de 30 de zile de la
data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal,
impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
(4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui
an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren,
impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(5) În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să
depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local din cadrul Comunei Victoria, județul Iași
unde se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe
teren conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(6) În cazul în care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi
situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile legii nr. 7/1996 republicată, pentru
determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situaţiei reale, dovedite prin
lucrări de cadastru; impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu 1 ianuarie a anului următor
a celui în care se înregistrează la organul fiscal lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.
(7) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a
acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
celui în care a fost încheiat contractul;
b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la
scadenţă, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a
bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a
rezilierii contractului de leasing;
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c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local
în a cărui rază de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de
leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă
intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a
acestor documente.
(8) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul
dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la
organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.
(9) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana
de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia
să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în
vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte.
(10) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care
datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază
teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat
situaţia respectivă.
(11) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor terenuri la
oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
(12) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care
beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.
III. Plata impozitului şi a taxei pe teren
(1) Impozitul pe teren 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 teren, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%
pentru persoane fizice și juridice.
(3) Impozitul pe teren, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul
termen de plată.
(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza
comunei Victoria, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.
(5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la
perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului
de administrare sau de folosinţă.
(6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept
public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe
teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până
la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.
IV. Scutiri
Nu se datorează impozit/taxă pentru terenurile prevăzute la art. 464, alin. (1) din Legea
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare cu respectarea prevederilor art.
464, alin. (6).
Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe teren, prevăzute la art. 464 se aplică,
începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până
la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale
autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.
V. Facilităţi acordate de către Consiliul Local la impozitul pe teren
Se acordă scutiri la impozitul pe teren pentru următoarele categorii de terenuri:
a) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale
şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
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b) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop
lucrativ;
c) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop
lucrativ;
d) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 2 ani.
Pentru a beneficia de scutire contribuabilii trebuie să facă dovada, cu documente, că se află în
situaţia respectivă.
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

Inițiator, Primar
CREȚU DANIEL

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general
ROȘCA MĂDĂLINA
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COMUNA VICTORIA
CONSILIUL LOCAL VICTORIA

Anexa 3

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
I. Calculul impozitului
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport.
(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 cm 3 sau
fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos:
Nr. crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1.1
1.2
2

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

lei/200 cm3 sau
fracţiune din
aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de
până la 1.600 cm3, inclusiv
Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600
cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la
12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrică
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

8
9
18
72
144
290
24
30
18
lei/200 cm3
4
6
100 lei/an

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele respective.
(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în
tabelul următor:
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maxima admisă

I
1
2
3
4
5

două axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone
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Impozitul (în lei/an)
Ax (e) motor (oare) Alte sisteme de
cu sistem de
suspensie pentru
suspensie
axele motoare
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute
0
142
395
555
555

142
395
555
1257
1257

II
1
2
3
4
5
6
7
III
1
2
3
4
5
6

trei axe
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone
patru axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
Masa de cel puţin 32 tone

142
248
509
661
1019
1019
1019

248
509
661
1019
1583
1583
1583

661
670
1046
1661
1661
1661

670
1046
1661
2464
2464
2464

(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de
transport de 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 următor:
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
III
1
2
3
IV
1
2
3
4

2 + 1 axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone
2 + 2 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone
2 + 3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone
3 + 2 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone
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Impozitul (în lei/an)
Ax (e) motor
Alte sisteme de
(oare) cu sistem de suspensie pentru
suspensie
axele motoare
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute
0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1408
1408

138
321
528
775
936
1537
2133
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239
3239

1698
2363
2363

2363
3211
3211

1500
2083
2881
2881

2083
2881
4262
4262

V
1
2
3
4

3 + 3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

853
1032
1542
1542

1032
1542
2454
2454

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de
autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:
Masa totală maximă autorizată
Impozit -leia. Până la 1 tonă, inclusiv
9
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
34
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
52
d. Peste 5 tone
64
(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:
Mijlocul de transport pe apă
Impozit - lei 1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
21
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
56
3. Bărci cu motor
210
4. Nave de sport şi agrement
500
5. Scutere de apă
210
6. Remorchere şi împingătoare:
0
a) până la 500 CP, inclusiv
559
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv
909
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv
1398
d) peste 4000 CP
2237
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta
182
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
x
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv
182
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de
280
tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone
490
(9) 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.
(10) Dacă sistemul de suspensie nu este înscris în caseta liberă din cartea de identitate a
autovehiculului ca informaţie suplimentară, deţinătorii vor prezenta o adeverinţă eliberată
în acest sens de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român".
În cazul în care contribuabilii nu depun documentele care să ateste sistemul de suspensie,
impozitul pe mijloacele de transport se determină corespunzător autovehiculelor din categoria "vehicule
cu alt sistem de suspensie".
Modificarea impozitului pe mijloacele de transport se face cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care s-a depus adeverinţa care atestă sistemul de suspensie.
III. Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport
(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care
deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la
data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o
declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe
mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării
mijlocului de transport.
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(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul
acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de
competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi datorează impozit pe mijloacele de
(4) transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării
acestuia în România.
(5) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună
o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(6) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport,
inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii
declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi
are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi
datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor.
(7) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia
încetează contractul de leasing financiar;
b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de
competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de
predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia
locatarului, însoţită de o copie a acestor documente;
c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii
declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii
procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea
bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.
(7) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază
de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.
IV. Plata impozitului
(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% pentru persoane fizice şi juridice.
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat bugetului local al comunei Victoria 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 Victoria, suma de 50 lei se referă la
impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
V. Scutiri
(1) Nu se datorează impozit pentru mijloacele de transport prevăzute la art. 469, alin. (1) din
Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 469 se
aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative
emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de
specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.
Inițiator, Primar
CREȚU DANIEL

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general
ROȘCA MĂDĂLINA
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COMUNA VICTORIA

Anexa 4

CONSILIUL LOCAL VICTORIA
Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor și alte taxe speciale
I. Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea acestor
activități
Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și
alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării
activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național
de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN,
datorează bugetului local al comunei, orașului sau municipiului, după caz, în a cărui rază
administrativ-teritorială se desfășoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației
privind desfășurarea acestor activități, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, în sumă
de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

400 lei, pentru o suprafaţă de la 0 la 50 m², inclusiv;
800 lei, pentru o suprafaţă de la 51 la 100 m², inclusiv;
1600 lei, pentru o suprafaţă de la 101 la 200 m², inclusiv;
2400 lei, pentru o suprafaţă de la 201 la 300 m², inclusiv;
3200 lei, pentru o suprafaţă de la 301 la 400 m², inclusiv;
4000 lei, pentru o suprafaţă de la 401 la 500 m², inclusiv;
5000 lei pentru o suprafaţă de la 501 la 600 m², inclusiv;
6000 lei pentru o suprafaţă de la 601 la 700 m², inclusiv.
8000 lei pentru o suprafață de peste 700 m².
II. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

(1) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei
respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
(2) Cota taxei se stabileşte la 3%.
(3) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează
a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.
(7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) se declară şi se plăteşte de
către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii
următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.
III. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
(1) 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, 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 altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi
publicitate, suma este de 23 lei.
(2) 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.
(3) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale,
până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi
publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50
lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
(4) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să
depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în
termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj.
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(5) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi
economice.
(6) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj
unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de această ultimă persoană.
(7) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile
sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.
(8) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de
identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte
informaţii de utilitate publică şi educaţionale.
IV. Impozitul pe spectacole
(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
(2) Cota de impozit este de:
a) 0,1%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă,
concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de
circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;
b) 0,1% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).
(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
autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc
spectacolul;
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 autorităţii administraţiei publice
locale, 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 Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului.
(5) Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe
spectacole.
(6) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei
în care a avut loc spectacolul.
(7) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie
la Compartimentul impozite și taxe locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe
spectacole. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor
Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(8) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al
impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.
V. Taxe speciale
(8) Se aprobă următoarele taxe speciale:
Nr.
crt.

DENUMIREA SERVICIULUI
PRESTAT/SOLICITĂRII/ACTULUI, ETC
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Cuantumul taxei
speciale (lei)

01. Desfacere de produse ce fac obiectul comertului in piete, oboare, standuri situate de-a lungul
drumurilor publice, parcari sau alte locuri stabilite de consiliul local :
01.01 Desfacerea de produse ce fac obiectul comertului in standuri situate
de-a lungul drumurilor publice, in parcuri sau alte locuri anume
stabilite de Consiliul Local :
2 lei /mp/zi
pe raza comunei Victoria:
Taxa pentru amplasarea unor chioșcuri sau tonete pe domeniul public :
-strada principala
2 lei /mp/zi
-sate apartinatoare
02. A. Achizitionarea numerelor de inregistrare si a certificatului de inregistrare pentru
vehiculele nesupuse inmatricularii de catre persoanele fizice si persoanele juridicie detinatoare de
vehicule nesupuse inmatricularii pe raza comunei Victoria:

01.02

02.01 Numar placuta tractor folosit in exploatari agricole
20 lei
02.02 Numar placuta mopeda
17 lei
02.03 Numar placute utilaje agricole
18 lei
02.04 Certificat de inregistrare
2 lei
03. B. Taxe pentru detinatorii de vehiculele nesupuse inmatricularii in momentrul inregistrarii
acestora si a eliberarii certificatului de inregistrare
03.01 Tractor folosit in exploatari agricole
55 lei
03.02 Utilaje agricole
55 lei
03.03 Mopeda
4 lei
04. Alte servicii oferite de Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Autorizarii de
Constructii
04.01

04.02

1 :500 format A4 – 6 lei
1 :500 format A3 – 8 lei
1 :1000 format A4 – 5 lei
1 :1000 format A3 – 6 lei
1 :2000 format A4 – 4 lei
1 :2000 format A3 – 5 lei
1 :5000 format A4 – 7 lei
1 :5000 format A3 – 8 lei
1 :10000 format A4- 5 lei
Taxa eliberare planuri de
1 :500 format A4 – 6 lei
situatie –persoane juridice
1 :500 format A3 – 8 lei
1 :1000 format A4 –5 lei
1 :1000 format A3 – 6 lei
1 :2000 format A4 – 4 lei
1 :2000 format A3 – 5 lei
1 :5000 format A4 – 7 lei
1 :5000 format A3 – 8 lei 1 :10000 format A4- 5 lei
05. Consultarea arhivei deţinute de Primăria comunei Victoria:
Taxa eliberare planuri de
situatie-persoane fizice

05.01

Consultarea arhivei la solicitarea persoanelor interesate 5 lei + 1 leu/xerocopie A4
(lei/solicitare)
sau A3
06. Eliberare alte imprimate la solicitarea persoanelor interesate

06.01
06.02
06.03
06.04

Certificat fiscal (lei/exemplar)
Adeverinta de rol, de preemţiune, de venituri etc.
Eliberare anexa 24
Taxe pentru eliberarea unor dovezi, la cererea persoanelor fizice,
prin care se solicită menţiunile înscrise pe marginea actelor de stare
civilă
Taxa eliberare in regim de urgenta a adeverintelor, certificatelor de
atestare fiscala si alte documente

06.05
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10 lei
5 lei
10 lei
10 lei

20 lei

06.06
06.07
06.08

Taxă eliberare atestat de producător
Taxă eliberare carnet de producător
Xerocopierea diferitelor acte şi/sau documente (lei/xerocopie)
07. Starea civilă

80 lei
80 lei
0,20 lei

07.01
07.02
07.03
07.04
07.05

Eliberare certificate/extrase multilingve de nastere, casatorie, deces
Oficiere casatorie sambata
Oficiere casatorie duminica
Oficiere casatorie în afara sediului primăriei
Taxă divorț pe cale administrativă

10 lei
40 lei
60 lei
300 lei
500 lei

Inițiator, Primar
CREȚU DANIEL

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general
ROȘCA MĂDĂLINA

18

COMUNA VICTORIA
CONSILIUL LOCAL VICTORIA

Anexa 5

TAXA SPECIALĂ PENTRU PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PENTRU PREVENIREA ȘI
GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Nr.
crt.
01.01

01.02

DENUMIREA SERVICIULUI PRESTAT
Taxa specială pentru protecție civilă și pentru prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă, pentru persoanele juridice care
desfășoară activități economice pe raza Comunei Victoria
Taxa specială pentru protecție civilă și pentru prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă, pentru persoanele fizice care dețin
locuință pe raza Comunei Victoria
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Cuantumul taxei
speciale (lei)
30,00 lei/an/persoană
juridică
10,00 lei/an/gospodărie

COMUNA VICTORIA
CONSILIUL LOCAL VICTORIA
REGULAMENT
Privind aplicarea taxei speciale de protecţie civilă şi pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor
de urgenţă la nivelul UAT Victoria
În conformitate cu prevederile art. 25, litera „d” din Legea nr.481 / 08.11.2004 modificată şi
completată prin Legea nr.212/24.05.2006, începând cu anul 2020 se stabileşte, anual, taxa specială de
protecţie civilă şi pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Taxa se datorează de persoanele fizice, plătitoare de impozit pe clădiri, cu domiciliul stabil în
comuna Victoria, în cuantum de 10,00 lei/an/gospodărie şi persoanele juridice care desfăşoară
activitatea pe teritoriul localitatii Victoria în cuantum de 30,00 lei/an/persoană juridică.
Taxa se datorează de persoanele fizice și juridice de pe raza Comunei Victoria înregistrate la
Compartimentul taxe și impozite locale din cadrul Primăriei Comunei Victoria.
Taxa specială de protecţie civilă şi pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă se
achită la casieria din cadrul Primăriei comunei Victoria sau se vireză în contul deschis la Trezoreria Iași
– RO42TREZ40621E365000XXXX.
Sumele colectate vor fi folosite în exclusivitate pentru activităţile de protecţie civilă şi pentru
prevenirea și gestionarea situaţiilor de urgenţă, conform actelor normative în vigoare respectiv pentru
acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli pentru investiții privind sediul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență,
depozitul de materiale din dotarea protecției civile, achiziționarea de utilaje, mașini, aparatură și altă
tehnică necesare pentru intervențiile la situațiile de urgență și asigurare a sistemelor de alarmare a
populației.
b) cheltuieli pentru dotarea cu materiale, echipamente de lucru și protecție a voluntarilor din
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Victoria;
c) cheltuieli pentru asigurarea intervențiilor la situațiile de urgență (achiziționarea de carburanți,
piese de schimb utilaje, asigurarea plății drepturilor voluntarilor, inclusiv asigurarea medicală anuală,
despăgubirea persoanelor care au suferit pagube în urma intervențiilor, ajutoare sociale pentru
sinistrați);
d) cheltuieli privind executarea lucrărilor de de apărare înpotriva inundațiilor și alunecărilor de
teren;
e) cheltuieli pentru întreținerea și repararea mijloacelor de alarmare, adăposturilor de protecție
civilă, spațiilor din dotare, a mașinilor și utilajelor folosite;
f) alte cheltuieli ( pregătirea populației, achiziționarea de furnituri pentru spațiile destinate
sediului pentru protecție civilă, a materialelor de întreținere și curățenie, etc.)
Se acordă următoarele scutiri de la plata taxei speciale de protecţie civilă şi pentru prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă, persoanele și instituțiile prevăzute la art. 485 din Legea 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;
c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și
Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru
activități economice;
d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține,
dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social
și cultural;
e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de
recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și
reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de
invaliditate.
Inițiator, Primar
Avizat pentru legalitate,
CREȚU DANIEL
Secretarul general
ROȘCA MĂDĂLINA
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COMUNA VICTORIA
CONSILIUL LOCAL VICTORIA

Anexa 6

TAXĂ SPECIALĂ DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL

Nr.
crt.
01.01
01.02

DENUMIREA SERVICIULUI PRESTAT
Taxă specială de iluminat public stradal, pentru persoanele fizice
care dețin locuință pe raza Comunei Victoria
Taxa specială de iluminat public stradal, pentru persoanele juridice
care desfășoară activități economice pe raza Comunei Victoria
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Cuantumul taxei
speciale (lei)
48,00 lei/ an/gospodărie
48,00 lei/an/persoană
juridică

COMUNA VICTORIA
CONSILIUL LOCAL VICTORIA
REGULAMENT
DE APLICARE ȘI ADMINISTRARE
A TAXEI SPECIALE DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL
1. DISPOZIȚII GENERALE:
Conform prevederilor:
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 484 „(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice
locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice (…) consiliile locale, judeţene (…), pot adopta
taxe speciale” și „(3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care
beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local (…)”;
- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;
În conformitate cu art. 10 din Legea nr. 230/2006, în exercitarea atribuţiilor şi responsabilităților
ce le revin în domeniul administrării şi gestionarii serviciului de iluminat public, autorităţile
administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz, privitoare la aprobarea
taxelor speciale pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea reglementarilor în
vigoare.
Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturor
membrilor comunităţii locale, persoane fizice şi persoane juridice, în mod nediscriminatoriu.
Drepturile beneficiarilor serviciului sunt:
a) accesul la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public;
b) dreptul oricărui locuitor şi al oricărei persoane juridice din aria de prestare a serviciului de a
avea acces la serviciul de iluminat public;
c) dreptul de a fi informați de către UAT Victoria cu privire la deciziile referitoare la serviciul
de iluminat public.
Conform art. 33 din Legea nr. 230/2006, beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai
serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile regulamentului serviciului de
iluminat public şi de a-şi achita obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe locale.
Structura şi nivelul taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:
a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului;
b) să asigure prestarea serviciului de iluminat public la nivelurile de calitate şi indicatorii de
performanţă stabiliți de consiliile locale prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului de iluminat
public şi prin contractele de delegare a gestiunii, după caz;
c) să asigure realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru serviciul de iluminat public
prestat pe perioada angajata şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile
contractante;
d) să asigure întreţinerea şi exploatarea eficientă a bunurilor aparţinând domeniului public şi
privat al unităţii administrativ-teritoriale, afectate serviciului de iluminat public;
e) să încurajeze investiţiile de capital;
f) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.
2. MODALITĂȚI DE STABILIRE A TAXEI SPECIALE DE ILUMINAT PUBLIC
STRADAL
2.1. Condiții generale
2.1.1. Pe teritoriul administrativ al Comunei Victoria, judetul Iasi, se instituie taxa specială de
iluminat public stradal, în scopul asigurării serviciilor de iluminat public stradal și a dezvoltării
acestuia.
2.1.2. Taxa specială de iluminat public stradal se plătește de către beneficiarii serviciului
public:
- persoane fizice care dețin în proprietate imobile pe teritoriul unității administrativ teritoriale
Victoria, indiferent dacă au sau nu domiciliul sau reședința pe raza Comunei Victoria. Taxa va fi
achitată anual/ gospodărie.
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- persoane juridice (operatori economici, asociații non-profit altele decât asociațiile de
proprietar/locatari, etc) care au sediul sau punctul de lucru sau care desfășoară activități pe raza
Comunei Victoria. Taxa va fi achitată anual/ sediu sau punct de lucru.
2.2. Modalități de percepere a taxei speciale
2.2.1. Taxa specială de iluminat public stradal va fi percepută anual/ gospodărie/sediu sau
punct de lucru, în funcție de datele înregistrate în registrele agricole și evidențele fiscale ale Comunei
Victoria, județul Iași.
2.2.2. Taxa specială va fi datorată pe perioada cât gospodăria este înregistrată în registrul
agricol și în evidențele fiscale și a a menținerii sediului/punctului de lucru al firmei pe raza Comunei
Victoria, județul Iași.
2.2.3. Gospodăriile aflate pe raza Comunei Victoria, județul Iași, reprezintă totalitatea
membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care locuiesc și gospodăresc împreună, având
buget comun, și care, după caz, lucrează împreună terenul sau întrețin animalele, consumă, și
valorifică în comun produsele agricole obținute. Gospodăria poate fi formată și dintr-un grup de două
sau mai multe persoane, între care nu există legături de rudenie, dar care declară că, prin înțelegere,
locuiesc și gospodăresc împreună.
2.2.4. În cazul locuințelor proprietatea persoanelor fizice, care sunt închiriate, obligația de a
declara și a achita taxa de iluminat public stradal, revine proprietarului imobilului.
2.2.5. Pentru imobilele având destinația de case de vacanță, locuite temporar și nu sunt imobile
de domiciliu sau reședință, obligația de a declara și achita taxa revine proprietarului.
2.2.6. Persoanele juridice sunt acei operatorii economici și asociațiile non-profit altele decât
asociațiile de proprietar/locatari, care au sediul, punctul de lucru sau care desfășoară activități
(economice sau de altă natură) pe teritoriul administrativ al comunei Victoria, judetul Iasi.
2.2.7. Taxa specială nu va mai fi datorată de către proprietarul inițial, în cazul înstrăinării
imobilului cu destinație locuință sau a radierii/dizolvării firmei, ori a schimbării sediului sau a
punctului de lucru de pe raza Comunei Victoria, judetul Iasi.
2.2.8. Odată cu înscrierea pe rol a noului proprietar al locuinței, taxa de iluminat public stradal
va fi percepută din oficiu de către Comuna Victoria, județul Iași.
2.3. Cuantumul taxei speciale de iluminat public stradal, modalități de plată și termene.
2.3.1. Taxa de iluminat public stradal va fi de 48 lei/an/gospodărie și se va achita până la
finalul anului în curs.
2.3.2. Taxa de iluminat public stradal va fi de 48 lei/an/sediu sau punct de lucru și se va achita
până la finalul anului în curs.
2.3.3. Taxa specială de iluminat public stradal se încasează prin casieria serviciului impozite și
taxe din cadrul UAT Victoria sau direct în contul Trezoreriei Iași – RO42TREZ40621E365000XXXX.
3. GESTIONAREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR AFERENTE SERVICIULUI DE
ILUMINAT PUBLIC STRADAL
3.1. Sumele obținute din taxa specială vor fi utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor
de întreținere și funcționare a serviciului de iluminat public stradal.
3.2. Soldul la sfârșitul anului bugetar rămas neutilizat urmează a fi folosit în anul următor, cu
aceeași destinație.
4. SCUTIRI
4.1. Se pot acorda următoarele scutiri de la plata taxei speciale de protecţie civilă şi pentru
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, persoanele și instituțiile prevăzute la art. 485 din
Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările
ulterioare;
c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și
Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru
activități economice;
d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține,
dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar,
social și cultural;
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e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de
recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și
reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de
invaliditate.

Inițiator, Primar
CREȚU DANIEL

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general
ROȘCA MĂDĂLINA
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