ANEXA NR. V

Impozitul pe spectacole
Art. 481, alin. (2)
Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate
distractiva are obligatia de a plati impozitul pe spectacole, dupa cum urmeaza:
a) o cota de impozit egala cu 2%, in cazul unui spectacol de teatru, prezentarea unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala;
b) o cota de impozit egala cu 5%, in cazul oricaror manifestari artistice, altele decat cele
enumerate la lit. a).
Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole, stabilit in conformitate cu prezentul articol
au obligatia de:
a) a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al
autoritatii administratiei publice locale, care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc
spectacolul;
b) a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolul,
precum si in orice alt loc, in care se vand bilete de intrare si/sau abonamente;
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu incasa sume care
depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente;
d) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice
locale, doeumentele justificative privind ca1culul si plata impozitului pe spectacole;
f) a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si
inventarul biletelor de intrare si a abonamentelor, care sunt precizate in normele elaborate in comun
de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,
contrasemnate de Ministerul Culturii si Ministerul Tineretului si Sportului.
In cazul in care, contribuabilii organizeaza aceste spectacole in raza teritoriala de competenta a
altor autoritati ale administratiei publice locale, decat cele de la domiciliul sau sediul lor, dupa
caz, acestora le revine obligatia de a viza abonamentele si biletele de intrare la compartimentele de
specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se desfasoara
spectacolele. Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale in
raza careia se desfasoara spectacolul.
Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei
in care a avut loc spectacolul.

ANEXA NR. VI
CAPITOLUL XI SANCȚIUNI
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 493
alin.(3)

NIVELURILE STABILITE PRIN
LEGEA 227/2015

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL
2021

Contravenția prevăzută la alin 2 lit a) se
sancționează cu amendă de la 70 de lei la
279 de lei, iar cele de la alin.2 lit. b) cu
amendă de la 279 lei la 696 lei.

Contravenția prevăzută la alin 2 lit a) se
sancționează cu amendă de la 70 de lei la 279 de
lei, iar cele de la alin.2 lit. b) cu amendă de la
279 lei la 696 lei.

Art. 493 Încălcarea normelor tehnice privind
alin. (4) tipărirea,
înregistrarea,
vânzarea,
evidența și gestionarea, după caz, a
abonamentelor și a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenție și se
sancționează cu amendă de la 325 lei la
1.578 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea,
după caz, a abonamentelor și a biletelor de
intrare la spectacole constituie contravenție și se
sancționează cu amendă de la 325 lei la 1.578
lei.

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art.493
alin.(5)

Limitele minime și maxime ale Limitele minime și maxime ale amenzilor
amenzilor prevăzute la alin.(3) și (4) se prevăzute la alin.(3) și (4) se majoreaza cu
majoreaza cu 300%
300%

Conform art. 493, alin (8) din Legea 227/2015 - privind Codul Fiscal, contraventiilor prevazute
în prezentul articol li se aplica dispozitiile O.G. nr. 2/2001- privind regimul juridic al contraventiilor,
cu modificarile si completarile ulterioare.

ANEXA NR. VII
REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE ŞI CONDIŢIILE DE ACORDARE A SCUTIRILOR
DE LA PLATA ACCESORIILOR IMPOZITELOR PE CLĂDIRI ŞI TEREN PENTRU
PERSOANELE FIZICE A CĂROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECÂT
SALARIUL MINIM BRUT PE TARA ORI CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN
INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ SAU AJUTOR SOCIAL
În temeiul art. 456, alin. 2 lit. k) şi a art. 464, alin. 2 lit. j) al Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal se instituie prezentul regulament privind aprobarea criteriilor şi procedurii de acordare a
scutirilor la plata impozitelor pe clădiri şi teren pentru persoanele fizice după cum urmează:
I. Criterii si conditii pentru acordarea facilitatilor fiscale
1.1. Criteriile pentru acordarea facilităţilor fiscale persoanelor fizice care nu au nici un venit sau

venitul consta in exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.
Petentul si cei din familie trebuie:
- să nu realizeze nici un venit sau veniturile sale să provină în exclusivitate din indemnizaţie de
şomaj sau ajutor social;
- să nu deţină în proprietate un alt bun imobil în afară de imobilul pentru care solicita prezenta
facilitate si sa nu detina bunuri mobile care sa nu fie de stricta necesitate (autovehicule);
- nici un membru al familiei fara loc de munca, fara alte venituri, cu varsta sub varsta legala de
pensionare sa nu fi refuzat vreun loc de munca in ultimile trei luni anterioare cererii pentru
acordarea de facilitate fiscale;
- pentru persoanele, care sufera de boli cronice grave altele decat cele pentru care scutirile de
impozit se acorda prin efectul legii, sau care au in intretinere bolnavi care necesita tratament
indelungat si costisitor, venitul pe membru de familie se va calcula dupa ce se va scadea costul
tratamentului lunar ;
-dupa aprobarea inlesnirii fiscale, beneficiarul este obligat sa achite lunar minimum suma de 50
lei, pana la stingerea creantei bugetare restante.
Facilitatea concreta ce va fi acordata va fi stabilita de catre consiliul local in urma analizei
documentelor ce insotesc cererea de acordare a inlesnirii fiscale.
1.2. Condiţiile pentru acordarea facilităţilor fiscale persoanelor fizice cu venituri mai mici decât
salariul minim brut pe ţară garantat
Petentul si cei din familie trebuie:
- să nu fi deţinut şi să nu deţină mai mult de o proprietate si sa nu detina bunuri mobile;
- media veniturilor lunare realizate de persoanele care domiciliază la adresa imobilului pentru
care se solicit scutirea impozitului, să fie mai mică sau egală cu salariul de bază minim brut pe ţară,
valabil la data depunerii cererii;
- nici un membru al familiei fara loc de munca, fara alte venituri, cu varsta sub varsta legala de
pensionare, sa nu fi refuzat vreun loc de munca in ultimile trei luni anterioare cererii pentru
acordarea de facilitate fiscale;
- pentru persoanele care sufera de boli cronice grave altele decat cele pentru care scutirile de
impozit se acorda prin efectul legii, sau care au in intretinere bolnavi care necesita tratament

indelungat si costisitor, venitul pe membru de familie se va calcula dupa ce se va scadea costul
tratamentului lunar;
- suprafaţa utilă a locuinţei în funcţie de numărul de persoane, cum este reglementată în Legea
nr. 114/1996 privind legea locuinţei, să nu depăşească suprafaţa din tabelul de mai jos:
FAMILIA
1 persoană

2 persoane
3 persoane
4 persoane
5 persoane
6 persoane
7 persoane
8 persoane

SUPRAFAŢA UTILĂ
- 37 m2
- 52 m2
- 66 m2
- 74 m2
- 87 m2
- 93 m2
- 107 m2
- 110 m2

- dupa aprobarea inlesnirii fiscale, beneficiarul este obligat sa achite lunar minimum suma de 50

lei, pana la stingerea creantei bugetare restante;
Facilitatea concreta ce va fi acordata va fi stabilita de catre consiliul local in urma analizei
documentelor ce insotesc cererea de acordare a inlesnirii fiscale.
Constituirea dosarului
Dosarul pentru acordarea scutirii la plată trebuie sa cuprindă:
- cererea prin care se solicita scutirea/reducerea la plata impozitului pe clădire şi pe terenul
aferent clădirii, care trebuie făcută de către solicitant şi numai pentru locuinţa de domiciliu şi pentru
terenul aferent locuinţei de domiciliu;
- documente justificative prezentate de solicitant pentru locuinţa de domiciliu (copii de pe
actele de identitate pentru toate persoanele care au acelaşi domiciliu);
- declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu a deţinut şi nu deţine alte proprietăţi sau
autovehicule;
- dovada veniturilor lunare pentru toate persoanele care au acelaşi domiciliu (adeverinţa de
salariu, cupon de pensie, camet de şomaj, pensie de asistenţă socială, alocaţie pentru copii, etc);
- adeverinţă de la Asociaţia de Proprietari privind numărul de persoane care figurează la
imobilul respectiv, atunci cand e cazul;
- declaraţie pe propria răspundere că nu are alte venituri (venituri din activităţi independente,
venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, venituri din activităţi agricole,
venituri din premii şi jocuri de noroc, venituri din dividende şi din alte surse);
- dovada privind bursele pentru elevi, studenţi, eliberată de instituţia de învăţământ unde
frecventează cursurile;
- dovada privind veniturile solicitantului eliberate de către Serviciul Fiscal Municipal Barlad;
- persoanele majore (sub varsta legala de pensionare) , apte de munca, care nu au venituri,
trebuie sa prezinte adeverinte de la Oficiul Fortelor de Munca si Somaj care sa ateste ca in ultimile
trei luni au solicitat loc de munca, sau ca se afla in evidenta acestora in cautarea unui loc de munca;
- declaratii pe propria raspundere date de fiecare membru al familiei sau al tutorelui, ca nu
realizeaza venituri in tara si nici in strainatate (venituri din activitati independente, venituri din
cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, conturi bancare, venituri din activitati agricole,
venituri din dividente si din alte surse);

II.

- rezultatele anchetei privind conditiile de locuit si nivelul de trai;
- acte medicale acolo unde este cazul;
- orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii.
Nota:
criteriile si conditiile vor fi îndeplinite cumulativ.
III. Aspecte referitoare la circuitul dosarului:
Cererea prin care se solicita acordarea de inlesniri la plata obligatiilor fiscale impreuna cu
documentele justificative se inregistreaza la registratura Primariei Municipiului Barlad.
Dosarul complet se inainteaza Primarului municipiului Barlad, care prin aparatul de specialitate
va intocmi propuneri de aprobare sau de respingere a cererii de acordare a inlesnirilor la plata
obligatiilor fiscale.
Propunerile vor fi inaintate Consiliului Local Barlad pentru dezbatere, in vederea aprobarii sau
respingerii. De asemenea, vor fi inaintate spre dezbatere si alte cazuri sociale exceptionale neprevazute
in prezentul regulament.
Termenul de solutionare a cererilor va fi de maxim 45 de zile de la data inregistrarii cererii la
registratura primariei.
Persoanele apte de munca cu varsta mai mica decat varsta standard de pensionare, vor presta zile
de munca in folosul comunitatii pentru scutirea acordata, astfel incat pentru fiecare 50 lei scutiti sa se
presteze o zi de munca .
Dosarul privind cererea de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale se claseaza daca
acesta nu este complet, din motive imputabile solicitantului. Clasarea si motivele acesteia vor fi
comunicate solicitantului in termen de 30 zile de la clasarea acestuia.
Inlesnirile la plata obligatiilor fiscale se acorda persoanelor fizice solicitante in concordanta cu
legislatia in vigoare la data depunerii cererilor, fara a avea posibilitatea solicitarii unei alte facilitati
fiscale datorata bugetului local, timp de minim 3 ani.

ANEXA NR. VIII.a

SCUTIRI ACORDATE DE LA PLATA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR PREVĂZUTE LA
ART. 456, ALIN. 2, LIT. c), d) SI ART. 464 ALIN. 2, LIT. d), e), f)
DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL
În conformitate cu prevederile art. 456 alin. 2, lit. c), d) şi art 464 alin 2, lit d), e), f) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX „Impozite şi taxe locale”, se aproba scutirea de la plata
impozitului/taxei pe clădire şi a impozitului/taxei pe teren, 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) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii
neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
d) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop
lucrativ;
e) terenurile aparţinând asociaţiilor si fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop
lucrativ.

ANEXA VIII.b

SCUTIRE SE LA PLATA IMPOZITELOR PENTRU PERSOANELE FIZICE
PREVAZUTE LA art.456 alin.2, lit.a) si j) si art.464 alin.2, lit.h), i), p) si q)

In conformitate cu prevederile art.456 lin.2, lit.a) si j) si art.464 alin.2, lit.h), i), p) si q) din
Legea nr.227 / 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX "Impozite şi taxele locale", se aprobă scutirea de la
plata plată impozitului pe clădire şi teren:
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau
arheologice, muzee ori case memoriale;
b) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;
c) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate;
d) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate;
e) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi
completările ulterioare;
f) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
In aplicare prevederilor art.1, lit.e si f scutirea la plata plată impozitului pe clădiri şi pe teren
se acorda corespunzator cotei parti din dreptul de proprietate asupra cladirii si terenului.

Anexa XVI

Regulament privind stabilirea taxelor speciale
din anexe, instituite conform art. 484 din Legea nr. 227/2015-privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare

Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice,
consiliile locale pot adopta taxe speciale. Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile
obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru functionarea
serviciilor publice de interes local, precum si pentru finantarea cheltuielilor curente de intretinere si
functionare a acestor servicii. Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art.484 din
Legea 227/2015-privind Codul Fiscal, modificarile si completarile ulterioare, art.30 din Legea
nr.273/2006-privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararile luate de autoritatile deliberative in legatura cu perceperea taxelor speciale de la
persoanele fizice si juridice platitoare vor fi afisate la sediul acestora si publicate pe pagina de internet
sau in presa, anual, odata cu proiectul de hotarare privind impozitele si taxele locale. Impotriva acestor
hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen de 30 zile de la afisarea sau publicarea
acestora. Dupa expirarea acestui termen, autoritatea deliberativa care a adoptat deja hotararea se
intruneste si delibereaza asupra contestatiilor primite. Taxele speciale se incaseaza numai de la
persoanele juridice si de la persoanele fizice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care
s-au instituit taxele repective.
Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se incaseaza intr-un cont
distinct pe baza de chitanta emisa persoanelor fizice si juridice, deschis in cadrul bugetului local, fiind
utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate. Aceste taxe vor fi virate in aceeasi zi la casierie pe
baza de borderou zilnic de incasari sau de registru de casa in contul aferent taxei instituite, iar casieria
va preda sumele depuse pe baza foii de varsamant catre Trezoreria municipiului Barlad, acolo unde
acestea au deschise conturile. Taxele speciale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere
si functionare a acestor servicii, conform destinatiilor aprobate, urmarindu-se in principal cresterea
calitatii serviciului.

ANEXA NR.XVII

Lista actelor normative prin care au fost instituite impozitele şi taxele locale
în perioada 2011 – 2020

- Legea nr.571/2003-privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
-H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr.207/2015– privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificările şi completările
ulterioare
- Legea nr.227/2015 – privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
- H.G. nr.1/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal
-H.G. nr.1.347/2010-privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport
prevăzute la art.263 alin.(4) şi (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare aplicabile în anul fiscal 2011
-H.G. nr.1309/2012-privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile, începând cu anul fiscal 2013
- O.G. nr.1/2013-pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si
taxelor locale.
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.C.L.M. nr. 289/22.12.2010- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011
- H.C.L.M. nr.1/14.01.2011- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011
- H.C.L.M. nr. 278/29.11.2011-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012
- H.C.L.M. nr. 29/31.01.2012 -privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012
- H.C.L.M. nr. 156/18.12.2012- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
- H.C.L.M. nr. 3/14.01.2013- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
- H.C.L.M.nr. 317/13.12.2013- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
- H.C.L.M. nr.315/22.12.2014- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015
- H.C.L.M. nr.281/29.10.2015 -privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
- H.C.L.M. nr.175/12.12.2016 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
- H.C.L.M. nr.408/15.12.2017 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
- H.C.L.M. nr.409/19.12.2018 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019
- H.C.L.M. nr. 397/16.12.2019 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2020
- H.C.L.M. nr.422/16.12.2019 - privind incadrarea imobilelor din Municipiul Barlad pe zone,
in vederea stabilirii impozitului pe teren si cladiri

