
 

 

  

 

  Serviciul venituri bugetare     

 

 

 

    IN ATENTIA CONTRIBUABILILOR! 

 

  NU S-AU MAJORAT IMPOZITELE PENTRU CLADIRI ,TEREN, AUTORURISME 

PENTRU ANUL ANUL 2018.  

  PENTRU AUTO>12 TO IMPOZITUL S-A MAJORAT CU APROX 7%.  

 

 

 INCEPAND CU DATA DE 10.01.2018 SE VOR INCASA IMPOZITELE PENTRU ANUL 

2018 PRECUM SI RESTANTELE DIN ANII PRECEDENTI. 

 PERSOANELE JURIDICE CARE NU AU FACUT REEVALUARI IN ULTIMII 3 ANI 

TREBUIE SA LE FACA, ALTFEL COTA DE IMPOZITARE ESTE DE 5%, FATA DE 1.12% 

 NU SE MAI CALCULEAZA IMPOZIT MAJORAT PENTRU CEI 400 MP DIN TERENUL 

INTRAVILAN AGRICOL 

 

 

 ALTE INFORMATII: 

    

  - impozitele pe cladiri, teren si auto au 2 termene de plata: 

  31 martie si 30 septembrie 

- pentru neplata la termenele scadente se percep majoarari de intarziere de 1% pe luna 

sau fractiune  

- pentru plata cu anticipatie a impozitelor pana la data de 31 martie 2018 se acorda o 

bonificatie de 10%   

- taxele pe teren si pe cladiri se platesc lunar si nu se acorda bonificatie pentru ele in 

cazul in care se achita anticipat 

- persoanele fizice care detin in proprietate cladiri cu alta destinatie decat locuinta (acest 

lucru rezulta din actul de proprietate, sau din autorizatia de constructie ), cladiri 

inchiriate pentru diverse activitati trebuie sa depuna declaratie la serviciul venituri 

bugetare si sa faca evaluare, in cazul cand aceste cladiri sunt dobandite de mai mult de 

5 ani 

- persoanele juridice trebuie sa faca evaluari la cladiri din 3 in 3 ani   

- termenul de depunere a rapoartelor de evaluare pentru anul 2018 si a declaratiilor 

respective  este pana la data de 31 martie 2018 

- declaratiile si rapoartele de evaluare se depun la registratura primariei 

- beneficiaza de scutiri prin lege urmatoarele categorii de persoane:  

- veteranii de razboi, vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi, persoanele 

prevazute la art.1 din DL 118/1990, og105/1999, persoanele cu handicap accentuat sau 

grav si cele cu gradul 1 de invaliditate, participantii in teatrele de razboi, persoanele 

care au copii minori si sunt incadrati in gradul de handicap accentuat sau grav 



-masinile istorice, masinile si remorcile apicole sunt scutite de la plata impozitului pe 

mijlocul de transport, cu conditia sa fie facuta mentiunea in cartea  mijlocului de 

transport 

- cei care schimba domiciliul in alta localitate  in termen de 30 de zile trebuie sa solicite 

transferul dosarului fiscal al mijlocului de transport la noua adresa de domiciliu 

- orice dobandire de teren, auto, cladire, orice  modificare de domiciliu in Fagaras se va 

declara la organul fiscal in termen de 30 de zile 

- prin emiterea autorizatiei de constructie se schimba categoria de folosinta a terenului 

din arabil  se transforma in categoria “curti-constructii”, motiv pentru care proprietarii 

trebuie sa anunte organul fiscal   

       

 

 

 

Nr. Crt Funcţia şi atribuţia Prenumele si numele Data  Semnătura 

1 şef serviciu venituri 

bugetare 

Maria Boeriu 09.01.2018  

 


