Anexa nr. 10 la Proiectul de hotărâre nr. 112/27.10.2021 – Taxe speciale

TAXE SPECIALE
Reguli generale
1. Taxele speciale sunt taxe instituite in conformitate cu art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul
fiscal cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 30 din Legea 273/2006 privind finanţele
publice locale, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi
juridice.
2. Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice
care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. Excepţie fac taxele
pentru utilizarea pieţei agroalimentare, taxele de paşunat şi de obor pentru animale care se fac venituri la
Bugetul activităţilor autofinanţate.
3. Cuantumul taxelor speciale se stabileşte annual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează
integral pentru acoperirea cheltuielilor de efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local,
precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.
I.

TAXA DE HABITAT

1. Taxa de habitat reprezintă taxă cu destinaţie exclusivă de finanţare a activităţii de colectare, transport
şi depozitare a deşeurilor menajere de la toţi beneficiarii serviciului - persoane fizice de pe raza oraşului
Isaccea şi este fundamantată pe necesitatea asigurării curăţeniei şi înfrumuseţării oraşului.
2. Sumele încasate din taxa de habitat constituie venit al bugetului local, urmând ca din bugetul oraşului
Isaccea să fie achitate operatorului contravaloarea serviciilor prestate.
3. Obligaţia de plată a taxei de habitat revine tuturor persoanelor fizice care deţin imobile (apartamente
si/sau proprietati formate din locuinţe si terenuri) pe raza oraşului Isaccea, indiferent de forma de
proprietate (titulari sau chiriaşi).
4. Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei de habitat calculată în funcţie de numărul de persoane
din fiecare gospodărie sau numărul locatarilor existenţi la o anumită adresă.
5. Pentru anul 2022 se stabileşte taxa de habitat în cuantum de 7 lei/persoană fizică/lună. Pentru a
avea un impact cât mai redus asupra veniturilor populaţiei, se acordă o subvenţie de la bugetul local al
oraşului Isaccea în cuantum de 1,26 lei/persoană/lună. Nivelul tarifului distinct pentru beneficiarii
serviciului de salubrizare este de 8,26 lei/persoană/lună, din care 7 lei/lună va fi suportat de persoana fizică
beneficiară a serviciului de salubrizare şi 1,26 lei/lună/persoană va fi subvenţionată din bugetul U.A.T.
Oraşul Isaccea.
6. Taxa de habitat este anuală şi va fi achitată lunar, până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.
7. Neplata taxei de habitat în termen atrage după sine calculul şi plata majorărilor de întârziere, de 1 % /
lună, precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită, prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
8. Proprietarii imobilelor menţionate la punctul 3 au obligaţia depunerii declaraţiei în vederea stabilirii
taxei de habitat, cuprinzând toate proprietăţile deţinute şi va cuprinde numărul persoanelor care locuiesc la
acea adresă (membri de familie, rude, chiriaşi, flotanţi). Formularul declaraţiei al cărei model este prezentat
la finalul anexei, va putea fi ridicat de la Compartimentul impozite si taxe. Declaraţia poate fi depusă şi de
un alt membru major din gospodărie.
9. În situaţia în care contribuabilii persoane fizice deţin mai multe imobile în proprietate, vor depune o
singură declaraţie pentru toate imobilele deţinute. Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt
închiriate altor persoane fizice, obligaţia de a declara şi achita revine utilizatorului locuinţei, iar proprietarul
are obligaţia de a furniza sub semnătură, printr-o adresă datele complete ale beneficiarului.
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10. Pentru fiecare gospodarie nelocuită sau neutilizată, proprietarul va depune declaraţia pe propria
răspundere insoţită de documente doveditoare:
- xerocopie dupa actul de identitate din care rezulta ca proprietarul are un alt domiciliu;
- declaratia pe propria raspundere a 2 (doi) vecini, identificati prin act de identitate si CNP, prin care
sa fie recunoscut faptul ca proprietatea este nelocuită sau neutilizată.
11. Cuantumul taxei de habitat pentru persoanele fizice se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere a
acestora. Termenul de depunere al declaraţiei privind taxa de habitat pentru anul fiscal 2020 este de 31
martie. Modelul declarației de impunere se regăsește în Anexa nr. 10.1
12. Declararea se va face pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii.
13. În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de către organele de
specialitate pe baza datelor şi informaţiilor deţinute de acestea de la Registrul Agricol, Asociaţia de
Proprietari şi Serviciul Public de Evidenţă a Populaţiei.
14. Depunerea declaraţiei de impunere reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de
scutiri sau reduceri de la plata taxei de habitat.
15. Declaraţiile de impunere depuse iniţial vor putea fi modificate în timpul anului prin declaraţii
rectificative, însoţite de documente justificative, în temen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror
modificări.
16. Recalcularea taxei de habitat în evidenţa fiscală ca urmare a depunerii declaraţiilor rectificative se va
face începâd cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost înregistrată declaraţia rectificativă.
17. În caz de deces, scăderea taxei de habitat se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariţiei
acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces.
18. Cetăţenii care probează cu documente de tipul viză de flotant, acte de încorporare, adeverinţe de
internare in spital ori alte documente justificative din care să rezulte că au lipsit din localitate consecutiv cel
puţin 90 de zile într-un an calendaristic, li se va recalcula taxa datorată în condiţiile prevăzute la punctul 15.
19. Serviciul de Public de Evidenţă a Populaţiei din cadrul U.A.T. Isaccea are obligaţia să transmită
Serviciului Economic – Compartiment Impozite şi Taxe lunar, situaţia cu naşterile şi decesele persoanelor cu
domiciuliul stabil în oraşul Isaccea până pe data de 5 a lunii următoare celei în care s-au înregistrat naşterile
şi decesele respective.
20. Pentru anul fiscal 2020, Compartimentul de Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei oraşului Isaccea va
inventaria şi compara, în vederea realizării unei evidenţe corecte şi complete a tutoror persoanelor de pe raza
oraşului Isaccea. În cazul în care numărul persoanelor din evidenţa fiscală este diferit de numărul
persoanelor din evidenţele celorlalte servicii, se vor solicita proprietarilor documente justificative pentru
persoanele neînregistrate.
I.1 Scutiri şi facilităţi
1. Pentru veteranii de razboi se acordă scutirea de la plata taxei de habitat doar pentru gospodăria
situată la adresa de domiciliu;
2. Pentru văduvele de razboi si văduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit se acordă scutirea
de la plata taxei de habitat doar pentru gospodăria situată la adresa de domiciliu;
3. Persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului Lege nr. 118 / 1990, privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945,
precum si celor deportate in strainatate ori constituite prizonieri, republicat cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si in alte legi beneficiciază de scutire de la plata taxei de habitat doar pentru gospodăria
situată la adresa de domiciliu;
4. Persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi
reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de
invaliditate beneficiciază de scutire de la plata taxei de habitat doar pentru gospodăria situată la adresa de
domiciliu;

Page 2 of 7

Anexa nr. 10 la Proiectul de hotărâre nr. 112/27.10.2021 – Taxe speciale
5. Persoanele fizice ale caror imobile au fost afectate de calamităţi naturale : - scutirea se aplica integral
pentru gospodaria afectata, incepand cu prima zi a lunii urmatoare in care sunt depuse documentele
justificative si se va anula in luna in care sunt remediate distrugerile, avariile datorate calamitatilor naturale;
6. Pentru gospodăriile în care locuiesc mai mult de 4 persoane, indiferent de numarul de familii din
gospodăria respectivă, taxa de habitat se stabileşte doar pentru maxim 4 persoane. Celelalte persoane vor fi
înregistrate în declaraţie, dar nu vor fi luate în calculul cuantumului taxei de habitat;
7. Elevii şi studenţii care studiază în afara localităţii de domiciliu beneficiciază de scutire de la plata
taxei de habitat pentru anul în curs doar pe durata anului şcolar/universitar;
8. Copiii aflaţi în plasament într-un serviciu de tip rezidenţial sau pentru care s-a dispus plasamentul la
familia extinsă, la un asistent maternal, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a oraşului Isaccea.
9. Persoanle fizice care lucrează în afara localităţii de domiciliu sau în altă ţară beneficiciază de scutire
de la plata taxei de habitat pentru anul în curs doar pe durata deplasării în scopul desfăşurării activităţii
profesionale.
10. Pentru acordarea facilităţilor fiscale pentru plata taxei de tabitat se va constitui un dosar care va
cuprinde următoarele documente justificative, în funcţie de situaţia în care se află persoana fizică în cauză:
a) Cererea pentru acordarea facilităţii fiscale;
b) Copie după actul de identitate al proprietarului;
c) Copii după actele de proprietate ale membrilor familiei pentru care se cere scutirea la plată;
d) Legitimaţia/carnetul de veteran de război, văduvă de război sau văduvă de veteran de război;
e) Copie după certificatul de handicap;
f) Adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să rezulte că elevul/studentul îşi urmează cursurile;
g) Adeverinţă de la unitatea de cazare (internat, cămin) a instituţiei de învăţământ din care să rezulte că
elevul/studentul este cazat pe perioada anului şcolar/universitar;
h) Documentul care atestă măsura plasamentului în cazul copiilor aflaţi sub protecţie specială în
plasament într-un serviciu de tip rezidenţial, la familia extinsă sau la un asistent maternal cu
domiciliul pe raza administrativ-teritorială a oraşului Isaccea;
i) Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte că persoana fizică este încadrată în muncă;
j) Copie după contractul de închiriere în cazul persoanleor care stau cu chirie;
k) Dovada stabilirii reşedinţei / viza de flotant;
l) Declaraţia pe propria răspundere a doi vecini identificaţi prin act de identitate şi CNP în situaţia în
care nu pot fi prezentate adeverinţele de la locul de muncă în cazul persoanlor fizice care lucrează în
străinătate;
11. Dosarul pentru acordarea facilităţilor fiscale pentru plata taxei de habitat are valabilitate doar pentru
anul fiscal în care acesta a fost depus la Primăria Oraşului Isaccea. Pentru anul următor se va constitui un
nou dosar.
12. Scutirea sau reducerea de la plata taxei de habitat se acordă cu data de întâi a lunii următoare celei în
care a fost depusă cererea.
I.2 Sancţiuni
1. Constituie contravenţie nedeclararea sau declararea eronată a datelor si se sancţionează cu amendă
între 68 lei şi 271 lei.
2. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite
din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale, în baza dispoziţiilor
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării
pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului – verbal ori, după caz, de la data
comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.
II.

TAXA PENTRU EXECUTAREA DE FOTOCOPII ALE DOCUMENTELOR PREZENTATE
DE CONTRIBUABILI
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1. Taxa pentru executarea de fotocopii ale documentelor prezentate de contribuabili se stabileste dupa
cum urmeaza
a) 0.50 lei/pagina format A4 alb-negru
b) 1.00 lei/ pagina format A3 alb-negru
c) 1.00 lei/ pagina format A4 color
d) 1.50 lei/ pagina format A3 color
1. Taxa pentru executarea de fotocopii ale documentelor prezentate de contribuabili constituie venit cu
destinaţie specială, şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru menţinerea la
parametrii optimi a sistemului informatic (achiziţionare şi întreţinere calculatoare şi echipamente I.T.),
asigurarea consumabilelor pentru acestea.
III.

TAXA TRANSMITERE / RECEPTIONARE DOCUMENTE PRIN APARATURA FAX

1. Taxa pentru transmitre / receptionare de documente prin aparatura fax a UAT oras Isaccea se
stabilste astfel:
a) 2.00 lei/pagina transmisa pentru destinatii locale
b) 5.00 lei/pagina transmisa pentru destinatii internationale in zona UE
c) 8.00 lei/pagina transmisa pentru destinatii internationale in afara zonei UE
d) 2.00 lei/pagina receptionata
2. Taxa pentru transmitre / receptionare de documente prin aparatura fax a UAT oras Isaccea constituie
venit cu destinaţie specială, şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru
menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic (achiziţionare şi întreţinere calculatoare şi
echipamente I.T.), asigurarea consumabilelor pentru acestea.
IV.

TAXA TIPĂRIRE LA IMPRIMANTA

1. Taxa pentru tiparire la imprimanta utilizandu-se aparatura si consumabilele existente in dotaraea
UAT oras Isaccea se stabileste astfel:
a) 0.50 lei/pagina pentru text format A4
b) 1.00 lei/pagina pentru text format A3
2. Taxa pentru tiparirea la imprimanta constituie venit cu destinaţie specială, şi se utilizează pentru
acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic
(achiziţionare şi întreţinere calculatoare şi echipamente I.T.), asigurarea consumabilelor pentru acestea.
V.

TAXE ŞI TARIFE PENTRU UTILIZAREA SĂLII DE SPORT

1. Taxele şi tarifele pentru utilizarea spaţiilor și aparaturii sportive din cadrul sălii de sport se stabilesc
potrivit datelor din tabelul următor:

Nr.
Crt.

1
2

Indicatori

Folosire sală de sport – activitate
independentă pe persoană - taxă pe
oră sau abonament lunar (8 ore/lună)
Folosire sală de sport – jocuri
sportive – taxa pe grup/ 2 ore sau

NIVELUL APLICAT ÎN
ANUL FISCAL 2021
-leiElevi /
studenţi /
Adulţi
pensionari
Cu
abon.

Fără
abon.

Cu
abon.

Fără
abon.

2

3

6

11

22

44

88

132
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Indexare
conform
art. 491
din
Legea nr.
227/2015
%

NIVELUL APLICAT ÎN
ANUL FISCAL 2022*)
-leiElevi /
studenţi /
Adulţi
pensionari
Cu
abon.

Fără
abon.

Cu
abon.

Fără
abon.

2,6

2

3

6

11

2,6

23

45

90

135
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abonament lunar (8 ore/lună)
Folosire echipament sportiv – fitness
3
2
3
4
9
- taxa / oră / persoană
Folosire terenuri de sport – activitate
4
independentă - taxă pe oră sau
1
2
3
7
abonament lunar (8 ore/lună)
Folosire terenuri de sport – jocuri
5
sportive - taxa grup/ 2 ore sau
11
22
55
88
abonament lunar (8 ore/lună)
*) Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2021 s-au obţinut prin aplicarea progresivă
4,6%, 2019 – 3,8%, şi 2020 – 2,6% la tarifele stabilite în Legea 227/2015

2,6

2

3

5

9

2,6

1

2

3

7

2,6

11

23

56

90

a ratei inflaţiei din anii 2017 – 1,3%, 2018 –

2. În vederea utilizării în mod corespunzător a spaţiilor din sala de sport, se vor lua următoarele măsuri:
a) Competiţiile sportive organizate pe plan local sunt scutite de la plata taxelor.
b) Stabilirea normelor de protecţie şi securitate atât a persoanelor care lucrează la Sala de sport cât şi a
persoanelor care folosesc spaţiul în scop sportiv – recreativ.
c) Stabilirea echipamentului adecvat pentru accesul în sală.
d) Stabilirea unui formular cadru prin care persoanele care folosesc sala de sport îşi asumă propria
răspundere în ceea ce priveşte eventualele probleme medicale ce pot apărea.
e) Măsurile propuse vor face parte integrantă din Regulamentul de funcţionare al sălii de sport,
regulament ce va fi supus aprobării Consiliului Local al oraşului Isaccea.
f) Formularul cadru se va completa de catre persoanele care vor să desfăşoare activităţi sportive în sala
de sport.
g) Abonanentul se încheie pentru minim o lună (minim 8 ore / lună).
h) Abonamentul nu se va putea încheia decât pentru multipli de 2.
VI.

TAXE ŞI TARIFE PENTRU UTILIZAREA PIEŢEI AGROALIMENTARE

1. Taxele şi tarifele pentru utilizarea spatiilor si aparaturii din cadrul “Pieţei agroalimentare Isaccea” se
stabilesc potrivit datelor din tabelul următor:
Nr.
Crt.

1

2
3

Indicatori

Folosirea meselor şi tarabelor din pieţe
pentru vânzarea produselor
agroalimentare şi nealimentare -lei/mp/zi
Folosirea meselor din hale pentru
vânzarea de produse lactate, carne, peşte
- lei/mp/zi Închiriere cântare şi greutăţi - lei/zi -

NIVELUL APLICAT ÎN
ANUL FISCAL 2021
-leiAgenţi
Producători
economici
particulari

Indexare
conform art.
491 din Legea
nr. 227/2015
%

NIVELUL APLICAT ÎN
ANUL FISCAL 2022*)
-leiAgenţi
Producători
economici
particulari

4

3

2,6

4

3

6

4

2,6

6

5

6

3

2,6

6

3

3

3

2,6

3

3

x

x

2,6

x

x

5.1
5.2

Comercializarea materialelor de
construcţii, obiectelor din lemn (butoaie,
mobilier, tocărie,etc) -lei/ziRezervare
mese
pentru
piaţa
agroalimentară
rezervare pe zi
rezervare pe săptămână

6
11

6
11

2,6
2,6

6
11

6
11

5.3
5.4
5.5
5.6

rezervare pe lună
rezervare pe 3 luni
rezervare pe 6 luni
rezervare pe 12 luni

44
110
220
385

44
110
220
385

2,6
2,6
2,6
2,6

45
113
226
395

45
113
226
395

4
5
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*) Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2021 s-au obţinut prin aplicarea progresivă a ratei inflaţiei din anii 2017 – 1,3%, 2018 –
4,6%, 2019 – 3,8%, şi 2020 – 2,6% la tarifele stabilite în Legea 227/2015

2. Taxele pentru utilizarea Pieţei agroalimentare se fac venituri la Bugetul activităţilor autofinanţate al
UAT oraş Isaccea şi sunt utilizate pentru întreţinerea şi funcţionarea “Pieţei agroalimentare Isaccea”.

VII.

TAXE ŞI TARIFE PENTRU ACTIVITATEA CASEI DE CULTURĂ

1. Taxele şi tarifele pentru activitatea Casei de Cultură a oraşului Isaccea se stabilesc potrivit datelor
din tabelul următor:
Nr.
Crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

Tipul taxei
Închiriere sala mare de fetivităţi (pentru
evenimente fără vânzare de bilete):
- cu acces la dotări (sonorizare, lumini,
altele) – lei/eveniment, dar nu mai mult
de 3 ore
- fără acces la dotări (sonorizare, lumini,
altele – lei/eveniment, dar nu mai mult
de 3 ore
Închiriere sala mică de conferinţe (pentru
evenimente fără vânzare de bilete):
- cu acces la dotări (videoproiector,
flypchart, altele) – lei/eveniment, dar nu
mai mult de 3 ore
- fără acces la dotări (videoproiector,
flypchart, altele) – lei/eveniment, dar nu
mai mult de 3 ore
Închiriere sala mare de festivităţi pentru
spectacole organizate cu vânzare de bilete
Taxe pentru activităţi recreativ –
distractive:
- tenis de masă – lei/oră
- biliard – lei/fisă
- şah – lei/oră
Proiecţie filme videoproiector – lei/bilet
Tarife pentru organizare de spectacole
realizate prin contracte încheiate de către
UAT Orașul Isaccea cu persoane juridice
private, instituții publice de profil –
lei/bilet
Tarife pentru organizarea de festivaluri,
concursuri și alte activități
cultural/distractive – lei/bilet
Tarife pentru organizare cursuri în
domeniul cultural-artistic (canto,
acordeon, vioară, chitară, şah şi altele)
prin contracte încheiate de către UAT
Orașul Isaccea cu persoane fizice
autorizate, persoane juridice, colaboratori,
etc – lei/oră

NIVELUL APLICAT
ÎN ANUL FISCAL
2021

Indexare conform art.
491 din Legea nr.
227/2015
%

NIVELUL APLICAT
ÎN ANUL FISCAL
2022

500

2,6%

513

300

2,6%

308

250

2,6%

257

200

2,6%

205

*)

-

*)

5
2
2
5

2,6%
2,6%
2,6%
2,6%

5
2
2
5

**)

-

**)

***)

-

***)

****)

-

****)

*) între 15% şi 25% din suma încasată din vânzarea de bilete, prin negociere directă, în funcţie de
dorinţa organizatorului (acces la utilităţi, sonorizare, lumini, altele), dar nu mai puţin de 500 lei pentru
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închiriere cu acces la dotări (sonorizare, lumini, altele) şi nu mai puţin de 300 lei pentru închiriere fără acces
la dotări (sonorizare, lumini, altele);
**) tariful va fi stabilit pentru spectacole organizate din iniţiativa Primăriei Oraşului Isaccea, în
funcție de durata spectacolului, repertoriu, distanța de deplasare, numărul de zile în care se desfășoară
spectacolul;
***) tariful va fi stabilit pentru festivaluri, concursuri și alte activități cultural/distractive organizate
din iniţiativa Primăriei Oraşului Isaccea şi va fi dirențiat pentru elevi/studenți, pensionari, adulți.
****) tariful se stabileşte prin negociere directă luându-se în calcul şi chltuielile curente de
întreţinere şi funcţionare ale Casei de Cultură.
2. Taxele şi tarifele pentru activitatea Casei de Cultură constituie venituri cu destinaţie specială, şi se
utilizează pentru pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Casei de Cultură.
3. Sunt exceptate de la plata taxelor şi tarifelor pentru activitatea Casei de Cultură manifestările cu
caracter cultural educativ şi omagial organizate de şcoli, grădiniţe, asociaţii şi fundaţii cu scop umanitar,
aprobate de Primarul oraşului Isaccea.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
MORARU ANASTASE

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
MORARU LOREDANA
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