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Art.457 alin. 2                                                                                 ANEXA 

 

VALORILE IMPOZABILE 

 
pe metru pătrat de suprafaţă desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice 

RANGUL  III ORAS TG.CARBUNESTI 

ZONA A ( Strada Trandafirilor I,Eroilor I, Aleea Gării, Strada Bradului) 

Case – coeficient de corecţie 2,30 

 
 

Tipul clădirii 
NIVELURILE PENTRU ANUL 2019 

Valoarea impozabilă 
- lei/m2 – 

-  

Cu instalaţii de apă, canalizare, 
electrice şi încălzire [condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice sau 

încălzire 

0 An 2018                    an 2019 An 2018                an 2019 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida 

arsa sau orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau 

chimic 

2300  2330 1380  1398 

B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn,din piatra naturala, cărămidă nearsă, 

, vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau 

chimic 

690  699 460             467 

C. Cladire- anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 

caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament 

termic si/sau chimic 

460  467 403             407 

D. Cladire-anexa cu pereti exteriori din lemn,din piatra naturala,din 

caramida nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui 

tratament termic si/sau chimic 

288  292 173             175 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 

la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare 

dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 

la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 

locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

 Notă:   

Strada Trandafirilor I: Ocolul silvic – Măldărăscu Nicolae; 

Strada Trandafirilor II: Ocolul silvic – Pasaj CFR Albeni; 

Strada Trandafirilor III : Măldărăscu Nicolae – Măldărăscu Mircea – Ivăniş ( Agrotransport); 

Strada Eroilor I : Monument –  Calotescu Constantin; 

Strada Eroilor II : Negrea Cristian – Centrul de recuperare a persoanelor cu handicap; 

Strada Eroilor III : Sandu – Roşu Cornelia – limită sat Cojani 
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ART.457 alin 2                                                                            ANEXA 

 

VALORILE IMPOZABILE 

 
                       pe metru pătrat de suprafaţă desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice 

RANGUL  III TG.CARBUNESTI 

ZONA A , Strada Trandafirilor I,str. Minerilor,str. Pandurilor,str. Padurea Mamului,str. Petrolistilor,Eroilor I, Aleea Gării, Strada 

Bradului) 

Blocuri – coeficient de corecţie 2,20 

 
 

Tipul clădirii 
NIVELURILE PENTRU ANUL 2019 

Valoarea impozabilă 
- lei/m2 - 

Cu instalaţii de apă, canalizare, 
electrice şi încălzire [condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii de apă, canalizare, 
electrice sau încălzire 

0 An 2018 an 2019 AN 2018 AN 2019 

A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa 

sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau 

chimic 

2200  2229 1320  1338 

B.Cladire cu pereti exteriori din lemn,din piatra naturala,din caramida 

nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

si/sau chimic 

660  669 440  447 

C.Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida 

arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau 

chimic 

440  447 385  389 

D.Cladire-anexa cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala,din caramida 

nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

si/sau chimic 

275  279 165  167 

E.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la 

subsol,demisol si/sau la mansarda,utilizate ca locuinta,in oricare dintre tipurile 

de cladiri prevazute la lit.A-D 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

F.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la 

subsol,la demisol si/sau la mansarda,utilizate in alte scopuri decit cel de 

locuinta,in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

 Notă:   

Strada Trandafirilor I: Ocolul silvic – Măldărăscu Nicolae; 

Strada Trandafirilor II: Ocolul silvic – Pasaj CFR Albeni; 

Strada Trandafirilor III : Măldărăscu Nicolae – Măldărăscu Mircea – Ivăniş ( Agrotransport); 

Strada Eroilor I : Monument –  Calotescu Constantin; 

Strada Eroilor II : Negrea Cristian – Centrul de recuperare a persoanelor cu handicap; 

Strada Eroilor III : Sandu – Roşu Cornelia – limită sat Cojani 
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 ART 457 alin 2                                                            ANEXA                      

VALORILE IMPOZABILE 
 

pe metru pătrat de suprafaţă desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice 

RANGUL  III ORAS  TG.CARBUNESTI 

ZONA B (Strada Gilortului, Tudor Arghezi, Teilor, Blahniţei, Crizantemelor, Merilor, Eroilor II, Trandafirilor II-III, Aleea 

Castanilor, Pieţii, Gării) 

Blocuri, case – coeficient de corecţie 2,20 

 
 

Tipul clădirii 
NIVELURILE PENTRU ANUL 2019 

Valoarea impozabilă 
- lei/m2 - 

Cu instalaţii de apă, canalizare, 

electrice şi încălzire [condiţii 
cumulative] 

Fără instalaţii de apă, 

canalizare, electrice sau 
încălzire 

0 AN 2018 AN 2019 AN 2018 AN 2019 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din cărămidă 

arsă sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic 

si/sau chimic 

2200                          2229 1320               1338 

B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturala,din caramida 

nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament 

termic si/sau chimic 

660                               669 440                447 

C. Cladire- anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 

caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament 

termic si/sau chimic 

440                                447 385               389 

D. Cladire –anexa cu pereti exteriori din lemn,din piatra naturala,din 

caramida nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui 

tratament termic si/sau chimic 

275                                279                         165                    167    

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 

la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare 

dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar aplica 

clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 

clădirii 

F În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 

la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 

locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

 Notă:   

Strada Trandafirilor I: Ocolul silvic – Măldărăscu Nicolae; 

Strada Trandafirilor II: Ocolul silvic – Pasaj CFR Albeni; 

Strada Trandafirilor III : Măldărăscu Nicolae – Măldărăscu Mircea – Ivăniş ( Agrotransport); 

Strada Eroilor I : Monument –  Calotescu Constantin; 

Strada Eroilor II : Negrea Cristian – Centrul de recuperare a persoanelor cu handicap; 

Strada Eroilor III : Sandu – Roşu Cornelia – limită sat Cojani 
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   ART 457 alin 2                                                                                                ANEXA 

VALORILE IMPOZABILE 
 

pe metru pătrat de suprafaţă desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice 

RANGUL  III TG.CARBUNESTI 

ZONA C ( Strada Nestor Vornicescu, Calea Tg. Jiu, Pod Blahniţă – pantă DN 67 D, Eroilor III) 

Blocuri, case – coeficient de corecţie 2,10 

 
 

Tipul clădirii 
NIVELURILE PENTRU ANUL 2019 

 

Valoarea impozabilă 
- lei/m2 - 

Cu instalaţii de apă, canalizare, 
electrice şi încălzire [condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate sau 

încălzire 

0 AN 2018                AN 2019 AN 2018 AN 2019 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din cărămidă 

arsă sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic 

si/sau chimic 

2100                          2127 1260               1277 

B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturala,din caramida 

nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament 

termic si/sau chimic 

630                           638 420                426 

C. Cladire- anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 

caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament 

termic si/sau chimic 

420                           426 368                372 

D. Cladire –anexa cu pereti exteriori din lemn,din piatra naturala,din 

caramida nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui 

tratament termic si/sau chimic 

263                             268 158               160 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 

la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare 

dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

F În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 

la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 

locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

  

Notă:   

Strada Trandafirilor I: Ocolul silvic – Măldărăscu Nicolae; 

Strada Trandafirilor II: Ocolul silvic – Pasaj CFR Albeni; 

Strada Trandafirilor III : Măldărăscu Nicolae – Măldărăscu Mircea – Ivăniş ( Agrotransport); 

Strada Eroilor I : Monument –  Calotescu Constantin; 

Strada Eroilor II : Negrea Cristian – Centrul de recuperare a persoanelor cu handicap; 

Strada Eroilor III : Sandu – Roşu Cornelia – limită sat Cojani 
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ART 457 alin 2                                                                                                       ANEXA 

 

VALORILE IMPOZABILE 

 
pe metru pătrat de suprafaţă desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice 

RANGUL  III TG.CARBUNESTI 

ZONA D ( Strada Plopilor) 

Blocuri  si case – coeficient de corecţie 2 

 
 

Tipul clădirii 
NIVELURILE PENTRU ANUL 2019 

Valoarea impozabilă 
- lei/m2 - 

Cu instalaţii de apă, canalizare, 
electrice şi încălzire [condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate sau 

încălzire 

0 AN 2018                 AN 2019 AN 2018     AN 2019 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din cărămidă arsă 

sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau 

chimic 

2000                     2026 1200                     1216 

B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturala,din caramida 

nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament 

termic si/sau chimic 

600                      608 400                      406 

C. Cladire- anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 

caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament 

termic si/sau chimic 

400                    406 350                     354 

D. Cladire –anexa cu pereti exteriori din lemn,din piatra naturala,din 

caramida nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui 

tratament termic si/sau chimic 

250                     254 150                    152 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 

la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare 

dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

F În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 

la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 

locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

  

Notă:   

Strada Trandafirilor I: Ocolul silvic – Măldărăscu Nicolae; 

Strada Trandafirilor II: Ocolul silvic – Pasaj CFR Albeni; 

Strada Trandafirilor III : Măldărăscu Nicolae – Măldărăscu Mircea – Ivăniş ( Agrotransport); 

Strada Eroilor I : Monument –  Calotescu Constantin; 

Strada Eroilor II : Negrea Cristian – Centrul de recuperare a persoanelor cu handicap; 

Strada Eroilor III : Sandu – Roşu Cornelia – limită sat Cojani 
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ART 457 alin 2                                                                                                       ANEXA 

VALORILE IMPOZABILE 
 

pe metru pătrat de suprafaţă desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice 

RANGUL  V TG.CARBUNESTI 

ZONA A ( Cărbuneşti sat, Pojogeni (Valea Rea)) 

Case – coeficient de corecţie 1,05 

 
 

Tipul clădirii 
NIVELURILE PENTRU ANUL 2019 

Valoarea impozabilă 
- lei/m2 - 

Cu instalaţii de apă, canalizare, 
electrice şi încălzire [condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate sau 

încălzire 

0 AN 2018                AN 2019 AN 2018  AN 2019 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din cărămidă 

arsă sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic 

si/sau chimic 

1050  1064 630                   638 

B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturala,din caramida 

nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament 

termic si/sau chimic 

315  319 210                  213 

C. Cladire- anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 

caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament 

termic si/sau chimic 

210                          213 184                   186 

D. Cladire –anexa cu pereti exteriori din lemn,din piatra naturala,din 

caramida nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui 

tratament termic si/sau chimic 

131                            133 79                    80 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 

la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare 

dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

F În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 

la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 

locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 
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ART 457 alin 2                                                                                                       ANEXA 

VALORILE IMPOZABILE 
 

pe metru pătrat de suprafaţă desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice 

RANGUL  V SATE APARŢINĂTOARE ORAŞULUI 

ZONA B ( Floreşteni, Curteana, Măceşu, Creţeşti, Cojani, Ştefăneşti, Pojogeni (Comăneşti – Pojogeni centru - Cerăt),  

Blahniţa de Jos) 

Case – coeficient de corecţie 1 

 

 
 

Tipul clădirii 
NIVELURILE PENTRU ANUL 2019 

Valoarea impozabilă 
- lei/m2 - 

Cu instalaţii de apă, canalizare, 
electrice şi încălzire [condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate sau 

încălzire 

0 AN 2018 AN 2019 AN 2018           AN 2019 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din cărămidă 

arsă sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic 

si/sau chimic 

1000  1013 600             608 

B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturala,din caramida 

nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament 

termic si/sau chimic 

300                           304 200             203 

C. Cladire- anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 

caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament 

termic si/sau chimic 

200                           203 175            177 

D. Cladire –anexa cu pereti exteriori din lemn,din piatra naturala,din 

caramida nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui 

tratament termic si/sau chimic 

125                          127 75            76 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 

la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare 

dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

F În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 

la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 

locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 
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 ART 457 alin 2                                                                                                       ANEXA 

 

 

 

VALORILE IMPOZABILE 
 

pe metru pătrat de suprafaţă desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice 

RANGUL  V TG.CARBUNESTI 

ZONA C ( Cărbuneşti sat, (Zarafi, Duţeşti)) 

Case – coeficient de corecţie 0.95 

 

 
 

Tipul clădirii 
NIVELURILE PENTRU ANUL 2019 

Valoarea impozabilă 
- lei/m2 - 

Cu instalaţii de apă, canalizare, 
electrice şi încălzire [condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate sau 

încălzire 

0 AN 2018                 AN 2019 AN 2018 AN 2019 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din cărămidă 

arsă sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic 

si/sau chimic 

950                     962 570            578 

B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturala,din caramida 

nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament 

termic si/sau chimic 

285                      289 190            193 

C. Cladire- anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 

caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament 

termic si/sau chimic 

190                    193 166            168 

D. Cladire –anexa cu pereti exteriori din lemn,din piatra naturala,din 

caramida nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui 

tratament termic si/sau chimic 

119                    121 71             72 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 

la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare 

dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar aplica 

clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 

clădirii 

F În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 

la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 

locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 
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ART 457 alin 2                                                                                                       ANEXA 

 

 

 
VALORILE IMPOZABILE 

 
pe metru pătrat de suprafaţă desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice 

RANGUL  V TG.CARBUNESTI 

ZONA D ( Rogojeni, Pojogeni (Cuci - Rugi), Cărbuneşti – Sat (Tupşa, Puieşti, Gîtani)) 

Case – coeficient de corecţie 0.90 

 

 
 

Tipul clădirii 
NIVELURILE PENTRU ANUL 2019 

Valoarea impozabilă 
- lei/m2 - 

Cu instalaţii de apă, canalizare, 
electrice şi încălzire [condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate sau 

încălzire 

0 AN 2018               AN 2019 AN 2018 AN 2019 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din cărămidă 

arsă sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic 

si/sau chimic 

900                 912  540              547 

B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturala,din caramida 

nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament 

termic si/sau chimic 

270                 274  180             183 

C. Cladire- anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 

caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament 

termic si/sau chimic 

180                183  158             159 

D. Cladire –anexa cu pereti exteriori din lemn,din piatra naturala,din 

caramida nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui 

tratament termic si/sau chimic 

113               114  68             68 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 

la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare 

dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

F În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 

la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 

locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 
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                                                                                                         ANEXA 

CAPITOLUL III - IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN  

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII 

A. RANG  III, ART.465, ALIN.2 

  Zona în 

cadrul 

localităţii 

Oraşul Tg-Cărbuneşti NIVELURILE PENTRU ANUL 2019 
- lei / ha - 

 Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 
localităţi 

AN 2018                             AN 2019 

A Str. Trandafirilor 1, Eroilor 1, Aleea Gării, str. Bradului 6000  6080 

B Strada Gilortului, Tudor Arghezi, Teilor, Blahniţei, Crizantemelor, Merilor, Eroilor II, 

Trandafirilor II-III, Aleea Castanilor, Pieţii, Gării 

4000   4054 

C Str. Nestor Vornicescu, Str. Calea Tg-Jiu (pod Blahniţă – pantă DN 67 B), Eroilor III 2000   2027 

D Str. Plopilor 1000                                1013 
Notă:   
Strada Trandafirilor I: Ocolul silvic – Măldărăscu Nicolae; 
Strada Trandafirilor II: Ocolul silvic – Pasaj CFR Albeni; 
Strada Trandafirilor III : Măldărăscu Nicolae – Măldărăscu Mircea – Ivăniş ( Agrotransport); 
Strada Eroilor I : Monument –  Calotescu Constantin; 
Strada Eroilor II : Negrea Cristian – Centrul de recuperare a persoanelor cu handicap; 
Strada Eroilor III : Sandu – Roşu Cornelia – limită sat Cojani 

 

CAPITOLUL III - IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII 

 

A.  RANG V,ART.465,ALIN. 2 

  Zona în 

cadrul 

localităţii 

Sate aparţinătoare orasului NIVELURILE PENTRU ANUL 2019 

LEI/HA 

 Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 
localităţi 

AN 2018 AN 2019 

A Cărbuneşti Sat, Pojogeni, (Valea Rea) 600                             608 

B Floreşteni, Curterana, Măceşu, Creţeşti, Cojani, Ştefăneşti, Pojogeni (Comăneşti – Pojogeni 

centru - Cerăt), Blahniţa de Jos  

450                             456 

C Cărbuneşti Sat (Zarafi - Duţeşti) 300                              304 

D Rogojeni, Pjogeni, (Cuci - Rugi), Cărbuneşti Sat (Tupşa , Puieşti, Gâtani) 160                              162 
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                                                                                                                                                                               ANEXA 

 

B. RANG  III 

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN –ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT 

CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII 

Coeficient de corecţie 3, ART.465, ALIN.4 
NR

. 

ZONA-CATEGORIA DE FOLOSINTA NIVELURILE PENTRU ANUL 2019 

LEI /HA 

ZONA A 

2018     2019 

ZONA B 

2018  2019 

ZONA C 

2018  2019 

ZONA D 

2018    2019 

1 TEREN ARABIL 28            28 21        21 19       19 15          15 

2. PASUNE 21  21 19        19 15       15 13           13 

3. FANEATA 21  21 19        19 15        15 13           13 

4. VIE 46 47 35        35 28       28 19           19 

5. LIVADA 53 54 46        47 35       35 28            28 

6. PADURE SAU ALT TEREN CU VEG. 

FORESTIERA 

28  28 21        21 19       19 15            15 

 

7. TEREN CU APE 15 15 13        13 8          8 X 

8. DRUMURI SI CAI FERATE X X X X 

9. TEREN NEPRODUCTIV X X X X 

                             

B. RANG V 

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN –ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT 

CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII 

Coeficient de corecţie 1 
Nr. 

crt. 

Zona/ 

Categoria de folosinţă 

NIVELURILE PENTRU ANUL 2019 

- lei/ha -*) 

Zona A 

2018  2019 

Zona B 

2018  2019 

Zona C 

2018 2019 

Zona D 

2018  2019 

1 Teren arabil 28 28 21 21 19 19 15 15 

2 Păşune 21 21 19 19 15 15 13 13 

3 Fâneaţă 21 21 19 19 15 15 13 13 

4 Vie 46 47 35 35 28 28

  

19 19 

5 Livadă 53 54 46 47 35 35 28 28 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 28 21 21 19 19 15 15 

7 Teren cu ape 15 15 13 13 8 8 x 

8 Drumuri şi căi ferate x x x x 

9 Teren neproductiv x x x x 
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                                                                                                                      ANEXA 
 

- CAPITOLUL IV - IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
 Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

           ART. 470, ALIN.2 
Mijloc de transport cu tractiune mecanica Lei/200cmc sau fractiune din aceasta 

An 2018 an 2019 

I. Vehicule inmatriculate(lei/200 cmc sau fractiune din aceasta)  

1.Motociclete,tricicluri,cvadricicluri şi autoturisme cu capacitate cilindrica de 
până la 1600 cmc inclusiv 

8      8 

2.Motociclete,tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 
1.600cmc 

9   9 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică cuprinsă între 1601 cmc şi 2000 cmc, 
inclusiv. 

18  18 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv  72   73 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc  inclusiv. 144 146 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cmc 290 294 

7. Autobuze, autocare, microbuze 24   24 

8. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masă totală maximă autorizată de 
până la 12t inclusiv 

30   30 

9. Tractoare înmatriculate 18  18 

II. Vehicule inregistrate   

1 Vehicule cu capacitate cilindrica  Lei/200 cmc 

1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate <4.800 cmc  4 4 

1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate >4.800 cmc 6 6 

2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 150 lei /an  152 lei/an 
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                                                                                                                                       ANEXA 
             ART 470 ALIN 5 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal                                 

            Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 

Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la art. 470 alin. (5) din Legea 227/2015 

privind Codul fiscal cu modificari si completari ulterioare 
 

Numărul de axe şi greutatea bruta incarcata  
maximă admisa 

Impozit ( in lei/an) 

Ax(e)motor(oare)  
cu      sistem de 

suspensie 
pneumatică sau 
un echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare 

I. două axe X X 

   1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 142 

   2. Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 142 395 

   3. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 395 555 

   4. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 555 1257 

   5. Masa de cel putin 18 tone  555 1257 

II. trei axe x x 

   1. Masa de cel putin  15 tone, dar mai mica de 17 tone 142 248 

   2. Masa de cel putin  17 tone, dar mai mica de 19 tone 248 509 

   3. Masa de cel putin  19 tone, dar mai mica de 21 tone 509 661 

   4. Masa de cel putin  21 tone, dar mai mica de 23 tone 661 1019 

   5. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1019 1583 

   6. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1019 1583 

   7. Masa de cel putin 26 tone. 1019 1583 

III. patru axe X X 

   1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone   661 670 

   2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone   670 1046 

   3. Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone  1046 1661 

   4. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone          1661 2464 

   5. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone          1661 2464 

   6. Masa de cel putin 32 tone          1661 2464 
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ART470,ALIN 6 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal                                                        

ANEXA 
  

Combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima 

autorizata egala sau mai mare de 12 tone 

 

 
Numărul de axe şi greutatea bruta incarcata   

maximă admisa 
        Impozitul ( in lei/an) 

Ax (e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalentele 

recunoscute 

                             
Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare 

I. 2+1 axe x x 

   1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0 

   2. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 

   3. Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 64 

   4. Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 64 147 

   5. Masa de cel puitn 20 tone, dar mai mica de 22 tone          147 344 

   6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 344 445 

   7. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 445 803 

   8. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 803 1408 

   9. Masa de cel putin 28 tone 803 1408 

II. 2+2 axe x X 

   1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 138 321 

   2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 321 528 

   3. Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone          528 775 

   4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 775 936 

   5. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 936 1537 

   6. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1537 2433 

   7. Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2133 3239 

   8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2133 3239 

   9. Masa de cel putin 38 tone 2133 3239 

III. 2+3 axe x x 

   1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1698 2363 

   2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2363 3211 
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   3. Masa de cel putin 40 tone 2363 3211 

IV. 3+2 axe x  

   1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1500 2083 

   2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2083 2881 

   3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2881 4262 

   4. Masa de cel putin 44 tone  2881 4262 

V. 3+3 axe X X 

   1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 853 1032 

   2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1032 1542 

   3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1542 2454 

   4. Masa de cel putin 44 tone  1542 2454 
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Art.470, alin.7                                                                                ANEXA 

Remorci, semiremorci sau rulote 

 

 

Masă totală maximă autorizată AN 2018                     An 2019 
IMPOZIT(lei) 

a. Până la 1 tonă inclusiv 9  9 

b. Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 53 

d. Peste 5 tone 64 65 

 

Art.470 ,alin 8  
 În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma 

corespunzătoare din tabelul următor :  

 

MIJLOC DE TRANSPORT PE APĂ IMPOZIT (lei/an) 

AN 2018                              AN 2019 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz 

personal 

21     21 

2. Bărci fara motor, folosite în alte scopuri 56     57 

3. Bărci cu motor. 210   213 

4. Nave de sport şi agrement 1.119  1134 

5. Scutere de apă 210  213 

6. Remorchere şi împingătoare : X 

 a) Până la 500 CP inclusiv 559   566 

 b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909   921 

 c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 139                                      1417 

d) Peste 4000 CP 2237 2267 

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din 

acesta 

182  184 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale : X 

 a) cu capacitate de încărcare până la 1500 tone inclusiv 182  184 

 b) cu capacitate de încărcare de peste 1500 tone si 

până la 3000 tone, inclusiv 

280  284 

 c) cu capacitate de încărcare de peste 3000 tone 490  497 
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Art. 474                                    ANEXA 
- CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

Art. 474 alin. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban NIVELURILE PENTRU ANUL 2019 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa - lei - 

a) Până la 150 m2 inclusiv 6 

b) între 151 şi 250 m2 inclusiv 7 

c) între 251 şi 500 m2 inclusiv 9 

d) între 501 şi 750 m2 inclusiv 12 

e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 14 

f) Peste 1.000 m2 14+0,01 leu/m2 pentru fiecare m2 care 
depăşeşte 1.000 m2  

Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 8 lei pentru fiecare m2 afectat 

 
Art. 474alin.(14) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 
chioşcuri,containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe 
căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a 
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor 

  
8lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată 

de construcţie 

 
Art. 474 alin. (15) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, 
energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 

 
13 lei pentru fiecare racord 

 
Art. 474 alin. (4) 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile 
de specialitate din cadrul consiliului judeţean 

 
15 lei  

Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 
Taxa eliberare certificat constatator de atestare a edificarii/extinderii 
constructiei 

9 lei 
20 lei 

Art475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 20 lei 

Art486 alin. (5 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 
sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 

32 pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2 

Art. 475 alin. (2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător  
Taxa carnet comercializare a produselor din sector agricol 

70 lei 
30 lei 

Art. 475 alin. (3) Taxa pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică in functie de suprafata 
aferenta activitatilor respectice 
Grupa 561-restaurant,563-baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor si 932-alte activitati recreative si distractive 

- 210 lei pentru suprafata de pina la 50 mp 
inclusiv 
-310 lei pentru suprafata de pina la 51mp si 
150mp inclusiv 
- 410 lei pentru suprafata intre 151mp si 
500mp inclusiv 
-810lei pentru o suprafata mai mare de 
500mp 

-  
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                                                                                                                          ANEXA 
 

- CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
 

Art. 478 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate 

NIVELURILE PENTRU ANUL 2019 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - 
An 2018  an 2019 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează 
o activitate economică 

32 32 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate 

23 23 

 

                              

- CAPITOLUL IX ALTE TAXE LOCALE 

  

 
 NIVELURILE PENTRU ANUL 

2019 

1.  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru  vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 

monumentelor istorice de arhitectură şi arheologie conform art. 486,alin.1 din Lg. 227/2015 privind Codul 

fiscal  

13 lei/zi 

2.  Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obţinerii de venituri care 

folosesc infrastructura publica locala, conform art. 486, alin.2 din Lg227/2015 privind Codul fiscal  
13 lei/zi 

3. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort  conform art. 486 , alin. 4’ din Lg. 227/2015 privind Codul 

fiscal  

507 

4. Taxa pentru cercetări, măsurători, identificări, constatări: 20 

5. Taxa pentru săpături pe domeniul public  

    a) pentru săpături  autorizate fara intreruperea circulatiei 10 lei/ml 

    b) pentru săpături autorizate cu întreruperea parţială a circulaţiei 20 lei/ml 

    c) pentru depozitarea pământului din săpătură şi alte materiale 4 lei/mp 

    d) pentru ocuparea domeniului public cu utilaje şi instalaţii pentru reparaţii curente şi alte lucrări 10 lei/mp 

6. taxa pentru ocuparea trotuarelor, fără asigurarea circulaţiei, de către lucrările provizorii de şantier 15 lei/mp 

7. Taxa pentru ocuparea carosabilului, fără oprirea circulaţiei auto, de către lucrările provizorii de şantier 20 lei/mp 

8. Taxa pentru ocuparea carosabilului, cu oprirea circulaţiei auto, de către lucrările provizorii de şantier 25 lei/mp 

9. Taxa pentru ocuparea  terenurilor virane, spaţii verzi de către lucrările provizorii de şantier 20 lei/mp 

10. Taxa participare extindere reţea gaze 600 

11. Taxa imprimate 2 

12.Taxa eliberare registru agricol 3 

13.Taxa eliberare adeverinta APIA 10 

14.Taxa pentru eliberarea anexei 1 si 2(certificate si process verbal pentru atestarea ca persoana este 
cunoscuta ca proprietar) –pentru anexele eliberate pina la suprafata de 1000 mp inclusiv 
 - pentru anexele eliberate peste 1000 mp 

 
 50 lei 
100 lei 
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 ANEXA 

 

 

 

 - CAPITOLUL XI - SANCŢIUNI 

 

 

 
   Limite minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor 

fizice 
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 

2019 

Art. 493 alin. (3) Contravenţia prevăzuta la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 
amendă de la 71 lei la 283 lei, iar cele de la litera b, cu 
amenda de la 283-705 lei. 

71-283,litera a 
283-705,litera b 

 
 
 

Art493 alin. (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor 
şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă de la 329  lei la 1599 lei 

329- 1599 

    Limite minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor 
juridice 

 

Art. 493alin. (5) In cazul persoanelor juridice limitele minime si maxime ale 
amenzilor prevazute la art 493 alin.3 si 4 se majoreaza cu 
300%  
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                                                                                                                        ANEXA                                                                                                                                                                                                                                                               
Art. 465 alin.7. Impozitul / taxa pe terenurile amplasate în extravilan  
Rang III -ZONA D 

Coef. de corecţie 2 (conf. art.457 alin.6) 
Oraş Tg. Cărbuneşti  

Categoria de folosinţă 
NIVELURILE PENTRU ANUL 2017 

Lei/ha 

An 2018 an 2019 
1. Teren cu construcţii 44   44 

2. Teren Arabil 84   86 

3. Păşune  40   40 

4. Fâneaţă 40  40 

5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 96  98 

5.1. Vie până la intrarea pe rod X 

6. Livadă pe rod alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 96  98 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X 

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1           16   16 

7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie  X 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 2    2 

8.1. Teren cu amenajări piscicole 52 52 

9. Drumuri şi căi ferate X 

10. Teren neproductiv x 

Rang V -zona D 

Coef. de corecţie 0.90 (conf. art.457 alin.6) 
Sate aparţinătoare 

Categoria de folosinţă 
NIVELURILE PENTRU ANUL 2017 

Lei/ha 
An 2018 an 2019 

1. Teren cu construcţii 20  20 

2.Teren  Arabil 38  38 

3. Păşune  18 18 

4. Fâneaţă 18 18 

5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 44 44 

5.1. Vie până la intrarea pe rod X 

6. Livadă pe rod alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 44 44 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X 

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1           8  8 

7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie  X 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1  1 

8.1. Teren cu amenajări piscicile 24 24 

9. Drumuri şi căi ferate X 

10. Teren neproductiv x 
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REDUCERI SI SCUTIRI ACORDATE DE CONSILIUL LOCAL TG-CARBUNESTI 

 

 

1. ART. 456 ALIN 2 

A) REDUCEREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI CU 50% PENTRU CLADIRILE CARE POTRIVIT LEGII ,SUNT CLASATE 

CA MONUMENTE ISTORICE,DE ARHITECTURA SAU ARHEOLOGICE,MUZEE ORI CASE MEMORIALE ALTELE DECIT 

CELE PREVAZUTE LA ART.456 ALIN (1) LIT.(X). 

B) SCUTIRE DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI,PENTRU CLADIREA FOLOSITA CA DOMICILIU AFLATE IN 

PROPRIETATEA PERSOANELOR ALE CAROR VENITURI LUNARE CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN AJUTOR SOCIAL 

 

 

 

2. ART. 464 ALIN 2 

A) REDUCEREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TERENURI CU 50% PENTRU TERENURILE INCLUSIV ZONELE DE PROTECTIE 

INSTITUITE,OCUPATE DE CLADIRILE CLASATE CA MONUMENTE ISTORICE,DE ARHITECTURA SAU 

ARHEOLOGICE,MUZEE ORI CASE MEMORIALE,ALTELE DECIT CELE PREVAZUTE LA ART.456 ALIN(1) LIT.(X) CU 

EXCEPTIA TERENURILOR CARE SUNT FOLOSITE PENTRU ACTIVITATI ECONOMICE 

B) SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE TERENURILE AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR ALE 

CAROR VENITURI LUNARE CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN AJUTOR SOCIAL. 
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