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               Vizat  Primar Ing Bot Valentin 
 
 
LISTA DETALIATĂ CU ACTE  PENTRU PERSOANELE FIZICE  : 
 
PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI FISCAL  : 

• Cerere tip -model 2016 ITL 010 ; 
• Actul de identitate a titularului/proprietarului imobilului, în original şi copie conformă cu 

originalul; 
• Actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată pentru persoanele care solicită 

certificatul în numele altei persoane (daca este cazul); 
• Solicitarea în scris  a notarului, respectiv a împuternicitului acestuia, conform delegării date de 

către contribuabil ( in cazul certificatelor solicitate pentru moşteniri/succesiuni); 
• Certificatul de calitate de moştenitor, în original şi copie conforma cu originalul (daca este cazul); 

DECLARAŢIA DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI 
DOBINDITE /DEMOLATE/MODIFICATE  : 

1. În cazul dobândirii cladirilor rezidentiale:  

• Declaraţia fiscală – model 2016 ITL 001; 
• Actul de identitate, în original şi copie conformă cu originalul; 
• Actul de dobândire în original şi copie conformă cu originalul; 
• Autorizaţie de construire/demolare , în original şi copie (în cazul cladirilor nou construite/ 

demolate- dupa caz; 
• Proces – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original şi copie ( în cazul clădirilor nou 

construite/demolate , privind schimbarea destinaţiei clădirii -dupa caz ); 
• Procesul verbal de recepţionarea lucrării de la Biroul Urbanism al Comunei Şiria în original şi 

copie conformă cu originalul –dupa caz; 
• Planul imobilului ( R.L.V., schiţă apartamentare) din care să rezulte suprafaţa construită 

desfăşurată a construcţiilor, cu excepţia apartamentelor situate la bloc, în original şi copie;   
• Plan pentru fiecare nivel construit, în original şi copie conformă cu originalul; 

 2. În cazul dobândirii cladirilor nerezidentiale si/sau mixte: 

• Declaraţia fiscală – model 2016 ITL 001; 
• Actul de identitate, în original şi copie conformă cu originalul; 
• Actul de dobândire în original şi copie conformă cu originalul; 
• Autorizaţia de construire şi/sau desfiinţare, dupa caz, privind schimbarea destinaţiei clădirii; 
• Raportul de evaluare, dacă în acestă sunt evidenţiate distinct suprafeţele folosite în scop 

rezidenţial şi nerezidenţial; 
• Planul imobilului ( R.L.V., schiţă apartamentare) din care să rezulte suprafaţa construită 

desfăşurată a construcţiilor, cu excepţia apartamentelor situate la bloc, în original şi copie;   
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CEREREA  DE INCETAREA IMPUNERII IN CAZUL   ÎNSTRĂINĂRII CLADIRILOR / 
TERENURILOR  :  

• Cerere încetare  impunere ; 
• Actul de identitate, în original şi copie conformă cu originalul; 
• Actul de înstrăinare, în original şi copie conformă cu originalul; 

DECLARAŢIA DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TERENUL 
INTRAVILAN/EXTRAVILAN: 

• Declaraţia de impunere model 2016 ITL 003  
• Actul de identitate, în original şi copie conformă cu originalul; 
• Actul de dobândire/înstrăinare, în original şi copie conformă cu originalul; 
• Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren se înregistreaza şi la  registrul 

agricol. 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE PENTRU UTILIZAREA  DOMENIULUI PUBLIC: 

• Declaraţie tip  privind utilizarea domeniului public,   
• Actul de identitate, în original şi copie; 
• Acord/aviz pentru utilizarea domeniului public, în original şi copie; 
• Cerere de fiscalizare ( în cazul afişelor şi fluturaşilor). 

DECLARAŢIA DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TERENUL 
TRANSFORMAT DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN: 

• Declaraţie de impunere tip - model 2016 ITL 003; 
• Actul de identitate, în original şi copie conformă cu originalul; 
• Actul de dobândire/înstrăinare, în original şi copie conformă cu originalul;  
• Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren,  se înregistrează  la registrul 

agricol; 
• Adeverinţă eliberată de către  Camera Agricolă Şiria (din care să rezulte adresa unde este situat 

terenul transformat în intravilan), în original şi copie. 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI ASUPRA 
MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN CAZUL DOBÂNDIRII : 

• Declaraţia fiscală -model 2016 ITL – 005, model 2016 ITL – 006, model 2016 ITL - 007  , cerere 
înregistrare vehicul care nu se supune înmatricularii (dupa caz). 

• Actul de identitate al cumpărătorului în original sau copie conformă cu originalul; 
• Cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate), în original şi copie; 
• Actul de  dobîndire în  1 exemplar în original  şi 1 exemplar  în copie cu viza Primariei   

domiciliului vînzatorului -  contract model  2016 ITL  054  (dupa caz – act de donatie;  contract 
de leasing şi proces verbal de predare primire;   contract de novaţie;  factura fiscală;  factură 
finalizare leasing;  certificat de moştenitor; hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri din care sa 
reiasa calitatea de proprietar al mijlocului de transport ramase definitive si irevocabile/definitive 
si executorii;  actul de dobandire tradus si legalizat in limba romana  documentul vamal -  in 
cazul in care mijlocul de transport este dobandit de catre contribuabil din alte state decat cele 
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membre ale Uniunii Europene;   in cazul unui mijloc de transport pe apa este necesar sa se 
anexeze si documentul de inregistrare la autoritatea navala romana  

• Cartea de identitate a autovehiculului, în original şi copie conformă cu originalul; 
• Fişă de înmatriculare  vizată de Primaria localitaţii de unde se radiază mijlocul auto-dupa caz 

DECLARAŢIA  DE SCOATERE  DE LA   IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE 
TRANSPORT ÎN CAZUL   ÎNSTRĂINĂRII MIJLOACELOR DE TRANSPORT SAU SCHIMB 
DE DOMICILIU): 

• Declaraţia fiscală -model 2016 ITL – 016,   
• Cerere  radiere vehicul care nu se supune înmatricularii (dupa caz). 
• Actul de identitate al cumpărătorului în original sau copie conformă cu originalul; 
• Cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate), în original şi copie; 
• Actul de  înstrăinare în  1 exemplar în original  şi 4 exemplare în copie  (dupa caz – contract 

model  2016 ITL  054  ; act de donatie;  contract de leasing şi proces verbal de predare primire;   
contract de novaţie;  factura fiscală;  factură finalizare leasing;  certificat de moştenitor; 
hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri din care sa reiasa calitatea de proprietar al mijlocului 
de transport ramase definitive si irevocabile/definitive si executorii;  actul de dobandire tradus si 
legalizat in limba romana  documentul vamal -  in cazul in care mijlocul de transport este 
dobandit de catre contribuabil din alte state decat cele membre ale Uniunii Europene;   in cazul 
unui mijloc de transport pe apa este necesar sa se anexeze si documentul de inregistrare la 
autoritatea navala romana  

• Cartea de identitate a autovehiculului, în original şi copie conformă cu originalul; 
• Talon (  cu menţiunea înstrăinat către cumpărător- în original şi copie conformă cu originalul; 
• Fişă de înmatriculare/radiere  pentru viza Primariei Siria  pentru înstrăinare (daca este cazul); 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE PRIVIND STABILIREA TAXEI, PENTRU FOLOSIREA 
MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE, PENTRU FIRMA INSTALATĂ LA 
LOCUL EXERCITĂRII ACTIVITĂŢII PRECUM ŞI A TAXEI PENTRU SERVICII DE 
RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE: 

• Declaraţie de impunere-model 2016 ITL – 015  
• Actul de identitate, în original şi copie ; 
• Cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate ), în original şi copie; 
• Autorizaţia de construire pentru panourile nou  instalate, în original şi copie; 
• Declaratia fiscala model 2016 ITL – 014 precum si contractul de prestări servicii în original şi 

copie, în cazul taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate realizate în baza unui contract  cu altă 
persoană (dupa caz). 

 PENTRU ÎNREGISTRAREA/ VIZAREA ABONAMENTELOR ŞI A BILETELOR DE 
INTRARE LA SPECTACOLE, RESPECTIV DECONT LUNAR PENTRU STABILIREA 
IMPOZITULUI PE SPECTACOLE: 

• Cerere tip   
• Factura de tipărire a biletelor/abonamentelor, în original şi copie; 
• Cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate ), în original şi copie; 
• Prezentarea biletelor în vederea fiscalizării; 
• Decont lunar model 2009 ITL - 029 
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PENTRU  INREGISTRAREA/RADIEREA PERSOANELOR DE LA TAXA SPECIALA DE 
SALUBRITATE  

• Cerere tip: 
• Copia actului de identitate ; 
• Dovada  înregistrării  contribuabilului la altă reşedinţă sau domiciliu; 

 
 
 
 

 
LISTA DETALIATĂ CU ACTE PENTRU PERSOANELE JURIDICE  : 
 

PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ 

• Cerere – model 2016 ITL - 012  
• Copie Cod unic de înregistrare;  
• Lista de inventar pentru  a bunurilor imobile si mobile  supuse impozitelor sau taxelor locale  sau 

balanţa pentru aceste bunuri 
• Copia actului de identitate  al persoanei delegate;  
• Împuternicirea societății în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală;  

DECLARAȚIA DE IMPUNERE PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC 

• Declarația  cu avizul   primarului şi compartimentului urbanism 
• Cererea de fiscalizare (în cazul afișelor sau fluturașilor) 
• Copie Cod unic de înregistrare; 
• Împuternicirea societății în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală;  

DECLARAŢIE DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE SPECTACOLE ÎN 
CAZUL ACTIVITĂŢILOR ARTISTICE ŞI DISTRACTIVE DE VIDEOTECĂ ŞI DISCOTECĂ 

• Declaraţia tip; 
•  Copie a releveului suprafeţei incintei în care se desfăşoară activităţile artistice şi distractive de 

videotecă şi discotecă; 
• Împuternicirea societății în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală; 

DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI: 

• Pentru clădirile rezidențiale/nerezidențiale în cazul dobândirii/înstrăinării 
• Declarația – model 2016 ITL - 002; 
• Copia actului de dobândire/înstrăinare - certificată de conformitate cu originalul; 
• Copie Cod unic de înregistrare; 
• Nota contabilă cu valoare înregistrată în contabilitate a imobilului dobândit/înstrăinat sau balanta 

pentru aceste bunuri; 
• Împuternicirea societății în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală; 
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DECLARATIA FISCALA PENTRU CLĂDIRILE REZIDENȚIALE/NEREZIDENȚIALE     
NOU CONSTRUITE    

• Declarația – model 2016 ITL - 002; 
• Procesul verbal de recepție semnat de un reprezentant al Primăriei Comunei Siria  – biroul 

urbanism 
• Autorizația de construire; 
• Nota contabilă cu valoare înregistrată în contabilitate a imobilului sau balanta pentru aceste 

bunuri; 
• Copie Cod unic de înregistrare; 
• Împuternicirea societății în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală;   

PENTRU DEPUNEREA REEVALUĂRILOR LA CLADIRI 

• Declarația – model 2016 ITL - 002; 
• Raportul de reevaluare întocmit de un evaluator autorizat; 
• Cerere pentru acordarea cotei reduse dupa caz ; 
• Lista de inventar pentru anul anterior a bunurilor imobile sau balanţa pentru aceste bunuri; 
• Copie Cod unic de înregistrare; 
• Împuternicirea societății în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală;  

DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN: 

• Declarația – model 2016 ITL - 004; 
• Copia actului de dobândire/înstrăinare - certificată de conformitate cu originalul; 
• Copie Cod unic de înregistrare; 
• Nota contabilă cu valoare înregistrată în contabilitate a imobilului dobândit/înstrăinat sau balanta ; 
• Împuternicirea societății în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală;  

DECLARATIA ÎN CAZUL TERENURILOR SITUATE ÎN INTRAVILAN, ÎNREGISTRATE ÎN 
REGISTRUL AGRICOL LA ALTĂ CATEGORIE DECÂT CEA DE CURȚI/CONSTRUCȚII: 

• Declarația – model 2016 ITL - 004 cu viza Camerei Agricole Siria; 
• Copie statut; 
• Ultima balanță de verificare; 
• Copie Cod unic de înregistrare; 
• Împuternicirea societății în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală;  

DECLARAŢIE DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI ASUPRA 
MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN CAZUL DOBÂNDIRII : 

• Declarația – model 2016 ITL - 005 – pentru autovehiculele cu masa totală autorizată sub 12 tone; 
• Declarația - model 2016 ITL - 006 – pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală 

autorizată de peste 12 tone; 
• Declarația - model 2016 ITL - 007 – pentru mijloacele de transport pe apă; 
• Actul de identitate al cumpărătorului în original sau copie conformă cu originalul; 
• Actul de  dobîndire în  1 exemplar în original  şi 1 exemplar  în copie cu viza Primariei   

domiciliului vînzatorului -  contract model  2016 ITL  054  (dupa caz – act de donatie;  contract 
de leasing şi proces verbal de predare primire;   contract de novaţie;  factura fiscală;  factură 
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finalizare leasing;   hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri din care sa reiasa calitatea de 
proprietar al mijlocului de transport ramase definitive si irevocabile/definitive si executorii;  
actul de dobandire tradus si legalizat in limba romana  documentul vamal -  in cazul in care 
mijlocul de transport este dobandit de catre contribuabil din alte state decat cele membre ale 
Uniunii Europene;   in cazul unui mijloc de transport pe apa este necesar sa se anexeze si 
documentul de inregistrare la autoritatea navala romana  

• Cartea de identitate a autovehiculului, în original şi copie conformă cu originalul; 
• Fişă de înmatriculare  vizată de Primaria localitaţii de unde se radiază mijlocul auto-dupa caz 
• Împuternicirea societății în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală;  
• Copie Cod unic de înregistrare; 

 
 

DECLARAŢIA  DE SCOATERE  DE LA   IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE 
TRANSPORT ÎN CAZUL   ÎNSTRĂINĂRII MIJLOACELOR DE TRANSPORT SAU SCHIMB 
DE DOMICILIU): 

• Declaraţia fiscală -model 2016 ITL – 016,   
• Cerere  radiere vehicul care nu se supune înmatriculării (dupa caz). 
• Cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate), în original şi copie; 
• Actul de  înstrăinare în  1 exemplar în original  şi 4 exemplare în copie  (dupa caz – contract 

model  2016 ITL  054  ; act de donatie;  contract de leasing şi proces verbal de predare primire;   
contract de novaţie;  factura fiscală;  factură finalizare leasing;  certificat de moştenitor; 
hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri din care sa reiasa calitatea de proprietar al mijlocului 
de transport ramase definitive si irevocabile/definitive si executorii;  actul de dobandire tradus si 
legalizat in limba romana  documentul vamal -  in cazul in care mijlocul de transport este 
dobandit de catre contribuabil din alte state decat cele membre ale Uniunii Europene;   in cazul 
unui mijloc de transport pe apa este necesar sa se anexeze si documentul de inregistrare la 
autoritatea navala romana  

• Cartea de identitate a autovehiculului, în original şi copie conformă cu originalul; 
• Talon (  cu menţiunea înstrăinat către cumpărător- în original şi copie conformă cu originalul; 
• Fişă de înmatriculare/radiere  pentru viza Primariei Siria  pentru înstrăinare (daca este cazul); 
• Împuternicirea societății în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală;  
• Copie Cod unic de înregistrare; 

DECLARATIE DECONT PRIVIND SUMELE  ÎNCASATE DIN IMPOZITUL PE 
SPECTACOLE 

• Decontul pentru impozitul pe spectacole - model 2009 ITL 029 
• Copie Cod unic de înregistrare; 
• Împuternicirea societății în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală;  

DECLARAŢIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ 
ŞI PUBLICITATE 

• Declarația - model 2016 ITL - 014; 
• Copie Cod unic de înregistrare; 
• Împuternicirea societății în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală;  
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CERERE PENTRU ÎNREGISTRAREA/ VIZAREA ABONAMENTELOR ŞI A BILETELOR DE 
INTRARE LA SPECTACOLE 

• Cerere tip   
• Copie Cod unic de înregistrare  
• Prezentarea biletelor în vederea fiscalizării; 
•  Împuternicirea societății în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală;  

DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE 
RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

• Declarație – model 2016 ITL - 015 
• Copia autorizației de construire - certificată de conformitate cu originalul; 
• Documentul de dobândire al panoului sau structurii de afișaj; 
• Copie cod unic de înregistrar 
• Împuternicirea societății în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală;  

 

PENTRU OBŢINEREA FACILITĂŢILOR DE CARE POT BENEFICIA CONTRIBUABILII 
PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE LA PLATA OBLIGAŢIILOR FAŢĂ DE BUGETUL LOCAL  

 1. Veterani de război persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice sau etnice, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, refugiaţi, strămutaţi, soţul - soţia celui decedat 
din categoriile menţionate anterior; persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) 
din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
654 din 20 iulie 2004; văduve de război şi văduve de veterani de război care nu s-au recăsătorit: 
- Cerere tip  
- Copie B.I./C.I. (soţ, soţie) ; 
- Copie legitimaţie/hotărâre, după caz  
- Extras CF original, actualizat al imobilului (pt. impozitul pe clădire şi teren) ; 
- Copie talon şi CIV al autoturismului (pt. impozitul pe mijloacele de transport).  
 
2. Persoanele cu handicap grav, accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate: 
- Cerere tip  
- Copie B.I./C.I. (soţ, soţie) ; 
- Certificat persoană cu handicap, original şi copie;  
- Extras CF original, actualizat al imobilului (pt. impozitul pe clădire şi teren);  
- Copie talon şi CIV al autoturismului (pt. impozitul pe mijloacele de transport).  
 
3. Persoanele care deţin o clădire nouă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, sau clădirea 
este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea 
investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe: 
- Cerere;  
- Contract de construire a unei locuinţe pe credit, contract de vânzare-cumpărare a locuinţei sau     
contractul de dobândire a locuinţei, după caz;  
- Procesul verbal de predare/primire a locuinţei;  
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- Copie B.I./C.I.;  
- Extras CF original, actualizat al imobilului.  
 
4. În cazul unei calamităţi naturale,   
- Cerere;  
-Proces verbal  avind viza  Compartimentului urbanism Siria  sau  Camerei Agricole Siria dupa caz 
- Extras CF actualizat in original, al imobilului; 
- Copie B.I./C.I.  
 
5. Persoanele fizice care se află în situaţii excepţionale ( - Cerere tip  
- Copie B.I./C.I. a solicitantului;  
- Extras CF original, actualizat al imobilului;  
-Hotarirea Consiliului Local Siria  prin care a fost aprobata scutirea  
 
 6. Personalul voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Siria  
- Cerere; 
- Actul de identitate a voluntarului  şi actul de identitate pentru soţ/soţie; 
- Contractul de voluntariat vizat de SVSU Siria 
-Extras de carte funciară actualizat al imobilului. 
 
7. Persoanele care realizează lucrări în condiţiile O.U.G. nr.18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată,   
- Copie buletin/ carte de identitate a solicitantului; 
- Extras CF actualizat al imobilului; 
- Autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii; 
- Certificatul de performanţă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate 
măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică; 
- Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată 
realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă 
energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic; 
- Declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului imobilului că lucrările de intervenţie au fost realizate 
pe cheltuială proprie. 
 
8. Persoanele care realizează lucrări în condiţiile Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a 
calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor,   
- Cerere tip ; 
- Copie buletin/ carte de identitate a solicitantului; 
- Extras CF actualizat al imobilului; 
- Nota tehnică de constatare; 
 - Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din care să rezulte că s-au realizat lucrările 
consemnate în nota tehnică de constatare vizata de Compartimentul Urbanism al Comunei Siria 
 
10. Facilităţi la plata impozitului pentru clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de 
către asociaţii, fundaţii şi culte 
- Cerere; 
- Statutul asociaţiei/fundaţiei/cultului; 
- Memoriu de activitate al asociaţiei/fundaţiei/cultului; 
- Alte documente considerate relevante în susţinerea cererii 
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NOTA : 

-In cazul in care bunurile sint dobandite/instrainate  de un catre minor, declaratia  se face de 
catre tutore/curator/reprezentant legal (parinte), anexandu-se totodata si Dispozitia numire 
tutore/curator. 

-In cazul in care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu art. 
18 din  Codul de procedura fiscala,  acesta va fi reprezentat de un imputernicit; 
- imputernicirea se depune la organul fiscal in original sau fotocopie legalizata in conformitate 
cu acelasi act normativ; 
-Pentru actele   emise de autoritati in limba straina,   vor fi depuse traducerile acestora  in limba 
romana, vizate de traducator autorizat ,  in original si copie certificata cu originalul. 
-In conformitate cu art. 159 alin. (3) din  Codul de Procedura Fiscala”certificatul de atestare 
fiscala se emite in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data solicitarii si este valabil 30 
de zile de la data emiterii.” 
- contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor fiscale si a documentelor  anexe chiar daca  
opereaza scutirea  prin cod fiscal sau alte legi speciale. 
 
 
 

 
 

 SCUTIRI LA PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN 
CONFORMITATE CU DISPOZITIILE LEGII NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL 

 
A. Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt, dupa cum urmeaza: 
1. cladirile aflate in proprietatea publica sau privata a statului sau a unitatilor administrativ- teritoriale, cu 
exceptia încaperilor folosite pentru activitati economice sau agrement, altele decat cele desfasurate in 
relatie cu persoane juridice de drept public;  
2. cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in 
folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea 
proprie a acestora;  
3. cladirile aflate in proprietatea fundatiilor infiintate prin testament constituite, conform legii, cu scopul 
de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter 
umanitar, social si cultural;  
4. cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute 
oficial si asociatiilor religioase, precum si componentelor locale ale acestora, cu excetia incaperilor 
folosite pentru activitati economice;  
5. cladirile funerare din cimitire si crematorii;  
6. cladirile utilizate de unitaţile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate 
sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati 
economice care genereaza alte venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea meselor pentru 
prescolari, elevi sau studenti si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel cum 
sunt definite si funcţioneaza potrivit Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea 
creselor, cu modificarile si completarile ulterioare;  
7. cladirile unei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si 
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Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, precum si cladirile federatiilor sportive 
nationale, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;  
8. cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;  
9. cladirile din parcurile industriale, parcurile stiintifice si tehnologice, precum si cele utilizate de 
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;  
10. cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, 
de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi 
si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia incaperilor care 
sunt folosite pentru activitati economice;  
11. cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri 
si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia incaperilor care sunt folosite 
pentru alte activitati economice;  
12. cladirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;  
13. cladirile Academiei Romane si ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana, in calitate de 
fondator unic, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;  
14. cladirile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea 
legislatiei in materia ajutorului de stat;  
15. cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau 
patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte 
activitati economice;  
16. cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevazute la art. 2 lit. a), c) -e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea 
meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si 
urmasilor celui decedat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
17. cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia 
Patrimoniului Protocolului de Stat", cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;  
18. cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a 
vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;  
19. cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor 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 in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare; 
20. cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav 
sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai 
minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor încadrati in gradul I de invaliditate;  
21. cladirile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din 
Romania, cu statut de utilitate publica, precum si cele inchiriate, concesionate sau primite in administrare 
ori in folosinta de acestea de la o institutie sau o autoritate publica, cu exceptia incaperilor care sunt 
folosite pentru activitati economice;  
22. cladirile destinate serviciului de apostila şi supralegalizare, cele destinate depozitarii si administrarii 
arhivei, precum si cladirile afectate functionarii Centrului National de Administrare a Registrelor 
Nationale Notariale;  
23. cladirile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie. 
 
B. Impozitul şi taxa pe teren nu se datoreaza pentru: 
1. terenurile aflate in proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ - teritoriale, cu 
exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice sau agrement; 
2. terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in 
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folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie 
a acestora;  
3. terenurile fundatiilor infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta 
si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;  
4. terenurile apartinand cultelor religioase recunoscute oficial si asociatiilor religioase, precum si 
componentelor locale ale acestora, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice;  
5. terenurile apartinand cimitirelor si crematoriilor;  
6. terenurile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa 
functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice 
care genereaza alte venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea meselor pentru prescolari, elevi sau 
studenti si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel cum sunt definite si 
functioneaza potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;  
7. terenurile unitatilor sanitare publice, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;  
8. terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii 
portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile 
aferente lucrarilor de îmbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţa a terenului, emis 
de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara;  
9. terenurile folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, 
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie 
definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare 
a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;  
10. terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza 
ameliorarea acestora;  
11. terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura;  
12. terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate 
de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a 
acestora, precum si terenurile ocupate de piste si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;  
13. terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum si cele ale 
metroului;  
14. terenurile din parcurile industriale, parcurile stiintifice si tehnologice, precum si cele utilizate de 
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;  
15. terenurile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea 
legislatiei in materia ajutorului de stat;  
16. terenurile Academiei Romane si ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana, in calitate de 
fondator unic, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;  
17. terenurile institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si 
Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia terenurilor care sunt folosite 
pentru activitati economice;  
18. terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a 
vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de război;  
19. terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 
1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile şi completarile ulterioare;  
20. terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap 
grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai 
minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;  
21. terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit. a), c) -e) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;  
22. terenurile destinate serviciului de apostila si supralegalizare, cele destinate depozitarii si administrarii 
arhivei, precum si terenurile afectate functionarii Centrului National de Administrare a Registrelor 
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Nationale Notariale;  
23. suprafetele de fond forestier, altele decat cele proprietate publica, pentru care nu se reglementeaza 
procesul de productie lemnoasa, cele certificate, precum si cele cu arborete cu varsta de pana la 20 de ani;  
24. terenurile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie;  
25. terenurile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, 
cu statut de utilitate publica, precum si cele inchiriate, concesionate sau primite in administrare ori in 
folosinta de acestea de la o institutie sau o autoritate publica, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru 
activitati economice.  

 

C. Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru: 
 

1. mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi 
sau vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului;  
2. mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea sau 
coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in 
gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;  
3. mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 din 
Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului;  
4. mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. 
b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un singur 
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;  
5. navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul 
in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;  
6. mijloacele de transport ale institutiilor publice;  
7. mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de 
pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de 
transport este stabilit in conditii de transport public;  
8. vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare;  
9. mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral;  
10. mijloacele de transport folosite exclusiv pentru interventii in situatii de urgenta;  
11. mijloacele de transport ale institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului 
Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului;  
12. mijloacele de transport ale fundatiilor infiintate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a 
intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, 
social si cultural;  
13. mijloacele de transport ale organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale 
in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de 
recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, 
precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;  
14. autovehiculele actionate electric;  
15. autovehiculele second-hand inregistrate ca stoc de marfa si care nu sunt utilizate in folosul propriu al 
operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;  
16. mijloacele de transport detinute de castre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.  
D. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datoreaza pentru: 
1. certificatele, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt veterani de razboi, vaduve de razboi sau 
vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi;  
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2. certificatele, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-
lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile şi completarile ulterioare;  
3. certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lacasuri de cult sau constructii-anexa;  
4. certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea 
infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;  
5. certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lucrarile de interes public national, judetean 
sau local;  
6. certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie 
publica;  
7. autorizatiile de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;  
8. certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie sau o 
unitate care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului 
Tineretului si Sportului;  
9. certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o fundatie infiintata 
prin testament, constituita conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura 
nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;  
10. certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o organizatie care 
are ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, 
ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala 
pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in 
dificultate, in conditiile legii;  
11. certificat de urbanism sau autorizatie de construire, in cazul unei calamitati naturale. 
E.Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate: 
1. Taxa pentru serviciile de reclamqa si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu 
se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice.  
2. Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru afisaj in scop de reclama si 
publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriază panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte 
persoane, in acest caz taxa prevazuta la art. 477 fiind platita de aceasta ultima persoana. 
3. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte 
mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor.  
4. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a 
instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate 
publica si educationale.  
5. Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe 
mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate. 
 
F. Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate în scopuri umanitare 
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INFORMARE 

Vă informăm că datele declarate de către dumneavoastră servesc exclusiv desfăşurării 
activităţii Biroului Financiar al Comunei Şiria-taxe si impozite, iar utilizarea lor 
respectă integral prevederile Legii nr.677/2001 privind protecţia datelor cu caracter 
personal. În conformitate cu prevederile Codului fiscal şi al Codului de procedură 
fiscala, se colectează şi stochează informaţiile necesare deschiderii rolurilor fiscale, iar 
acestea sunt dezvăluite doar autorităţilor abilitate prin lege să le solicite. De asemenea, 
vă aducem la cunoştinţă obligativitatea completării tuturor datelor de pe formulare, în 
caz contrar nu se va da curs solicitării dumneavoastră. În cazul în care doriţi verificarea 
exactităţii datelor personale în evidenţele noastre, puteţi adresa o cerere instituţiei 
noastre, în care sunteţi rugaţi să precizaţi motivul verificării. Puteţi solicita rectificarea, 
actualizarea sau ştergerea datelor incomplete sau inexacte, precum şi transformarea în 
date anonime a celor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr.677/2001, în măsura 
în care prezentaţi şi o argumentare din care să rezulte clar motivele întemeiate ale 
acestei acţiuni. Prin  semnarea cererii/declaratiei  sunteti de acord cu  prelucrarea 
acestor date. 


