
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                                        
CONSILIUL LOCAL                                            
          
                                          
                           

HOTARARE  nr. 155  / 2017 
                     privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges întrunit în ședința extraordinara; 
Avand in vedere: 

 -Raportul Directiei economice  nr. 30036/7.11.2017; 
 -Titlul IX: Impozite si taxe locale din Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal; 
 -Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 
 -Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
 -Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
 -Avizul dat de Comisia economica. 

In temeiul art. 36 alin. 4 lit. c coroborat cu prevederile art. 45 alin. 2 din Legea  nr. 
215/2001 
 

hotaraste : 
 
  Art. 1.(1) Se aproba impozitele si taxele locale,  valorile impozabile, impozitele si 
taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum si limitele minime si maxime ale amenzilor 
pentru anul 2018, dupa cum urmeaza: 
 1.(2) Impozitul pe cladiri 

- Pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexa aflate in proprietatea persoanelor fizice 
impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a 
cladirii. 
 - Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice impozitul pe 
cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii determinata potrivit 
prevederilor art. 458 alin. 1 lit. a-c din Codul fiscal si a Cap. II din Anexa nr. 1. 
 - Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietate sau detinute de persoanele juridice 
impozitul / taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii cladirii. 
 - Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele 
juridice impozitul / taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,1%. 
 - In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea cladirii in ultimii trei ani, 
anteriori anului de referinta, cota impozitului / taxei pe cladiri este de 5%. 
 1.(3) Impozitul pe teren si taxa pe teren 

- Impozitul pe teren si taxa pe teren, scutirile la plata acestora precum si calculul 
impozitului / taxei sunt cele prevazute la art. 463-467 din Codul fiscal precum si de Cap. III 
din Anexa nr. 1 
 1.(4) Impozitul pe mijloace de transport 

- Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat 
/ inregistrat in Romania si are domiciliul, sediul sau punctul de lucru in municipiul Curtea de 
Arges datoreaza impozitul prevazut la Cap IV din Anexa nr. 1. 
 - In cazul mijloacelor de transport hibride impozitul  se reduce cu 50%. 
 - Impozitul anual pe cladiri, teren, si pe mijloacele de transport de pana la 50 lei 
inclusiv, pentru fiecare impozit, se plateste integral pana la primul termen de plata. 
 1.(5) Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor 

- Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, un aviz sau o autorizatie din cele 
prevazute de art. 474 si 475 din Codul fiscal datoreaza taxele cuprinse de Cap. V din Anexa nr. 
1. 



 1.(6) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicítate. 
- Taxa pentru serviciile de reclama si publicítate se calculeaza prin aplicarea unei cote 

de 3% la valoarea serviciului de reclama si publicitate. 
 

 - Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care 
urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoare 
adaugata. 
 - Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate este prevazuta la Cap. VI din 
Anexa nr. 1. 

1.(7) Impozitul pe spectacole 
- Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta 

activitate distractiva are obligatia de a plati impozitul prevazut la Cap. VII din Anexa nr. 1. 
 - Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata 
din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, dupa cum urmeaza: 
 a) 2% in cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau 
alta manifestare culturala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau 
orice competitie sportiva interna sau internationala. 
 b) 5% in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a.    
 1.(8) Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice 

- Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice de desfacere sunt prevazute la 
Cap. VIII al Anexei nr. 1 
 Art. 2 Taxele speciale si sanctiunile la plata impozitelor si taxelor locale 

2.(1)Taxele speciale aferente activitatii de evidenta a persoanelor sunt prevazute in 
Anexa nr. 2. 
 Art. 3 Taxele speciale incasate de muzeu sunt cele din Anexa nr. 3. 
 Art. 4 Contraventiile si sanctiunile privind impozitele si taxele locale sunt prevazute la 
Anexa nr. 4. 
 Art. 5 Facilitatile fiscale si procedura de acordare a acestora sunt prevazute in anexa 
nr. 5. 
 Art. 6 Taxa pentru realizarea de copii de pe documentele solicitate in conditiile Legii nr. 
544/2001 este de 1 leu/pagina. 

 Art. 7 Creantele fiscale restante aflate in soldul rolurilor nominale inactive la data de 31 
decembrie 2017 in valoare de pana la 40 lei si pentru care nu exista bunuri urmaribile se 
anuleaza. 
 Art. 8 Zonele de impozitare sunt cele prevazute in H.C.L. nr.103/2002 si H.C.L. nr. 
147/2017. 

Art. 9 Prezenta hotarare se completeaza cu dispozitiile Codului Fiscal. 
 
 

   Contrasemneaza 
   Presedinte de sedinta                                  Secretar Municipiu 
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