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HOTĂRÂRE

privind modificarea începând cu anul fiscal 
2021 a nivelurilor valorilor impozabile, 

impozitelor, taxelor locale și a altor taxe 
asimilate acestora, precum și a amenzilor 
prevăzute  de Legea nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal prin indexarea cu rata inflației 
în procent de 3,8%

Art.1.Se aprobă începând cu anul fiscal 2021 modificarea nivelurilor valorilor 
impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate care constau într-o 
anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei pre-
cum și limitele amenzilor prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal  
prin indexarea cu rata inflației în procent de 3,8% ;

Art.2.Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2021 și 
va fi dusă la îndeplinire de către aparatul de specialitate al primarului Comunei 
Scoarța;

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată, Instituției Prefectului Județului Gorj, 
Primarului Comunei Scoarța și aparatului de specialitate al primarului prin grija 
secretarului unității administrativ teritoriale.

Nr._22_/28.05.2020
 Anexa

la H.C.L. nr. 22 din 28.05.2020 privind modificarea începând cu anul fiscal 2021 a nivelurilor 
valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora precum și 
a amenzilor prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal prin indexarea cu rata 
inflației în procent de 3,8%

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
 Calculul impozitului
(1)Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocu-

lui de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.
(2)În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de 

transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţi-
rea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare 
din tabelul următor:

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50% .
(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impo-

zitul pentru motocicletele respective.
(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată 

egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu 

suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 
transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, im-
pozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 
următor:

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte din-
tr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul asupra mijlocului 
de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
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(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport 
este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de 
persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înma-
triculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anteri-
or.

(2) În cazul dobândiri unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obliga-
ţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de com-
petenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de 
zile de la data dobândiri, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând 
cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât Româ-
nia, proprietarul datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului urmă-
tor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

(4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are 
obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de com-
petenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 
de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 
1 ianuarie a anului următor.

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, 
A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A ALTOR AVIZE ŞI AUTORIZAŢII

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este 
egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

 (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este 
egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).

 (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urba-
nism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate 
din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 
15 lei, inclusiv. 

(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială 
sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele 

menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construc-
ţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a 
lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de 
persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;

b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu 
poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457;

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târ-
ziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut 
autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la 
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală 
privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii ad-
ministraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a 
lucrărilor de construcţie;

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de speciali-
tate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, 
trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia 
sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice 
locale.

(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuan-
tumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei con-
strucţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozi-
tului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de 
cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor 
privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de 
către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea 
numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje 
şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 şi 15 lei. 

Taxa actualizată cu rata inflației de 3,8%Propus

15 lei 16 lei

(11) în termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, 
contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar 
în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa 
aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.

(12) taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de 
şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de 
construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şan-
tier.

(13) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe 
sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de con-
strucţie.

(14) taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spa-
ţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile 
publice este de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată 
de construcţie.

Taxa actualizată cu rata inflației de 3,8%Propus

8 lei 9 lei

(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşa-
mente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi 
televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de până la 13 lei, inclusiv, 
pentru fiecare racord.

Taxa actualizată cu rata inflației de 3,8%Propus

13 lei 14 lei

(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se 
stabileşte de către consiliile locale în sumă de până la 9 lei, inclusiv

Taxa actualizată cu rata inflației de 3,8%Propus

9 lei 10 lei

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare se stabilește 
de consiliul local și este de până  la 20 de lei, inclusiv

Taxa actualizată cu rata inflației de 3,8%Propus

20 lei 22 lei

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător este între 0 – 80 lei 

Taxa actualizată cu rata inflației de 3,8%Propus

60 lei 66 lei

Taxă eliberare carnet de comercializare a produselor agricole actualizată cu 
indicele de inflație de 3,8% - 22 lei.  

-Taxă autorizare pentru vânzări, comercializare produse și servici, ambulanți con-
form Hot.333/20 03 2003 (pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O 
G 99/2000 până la 69 lei:

Taxa actualizată cu rata inflației de 3,8%Propus

20 lei 22 lei

Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 
- Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi 
distractive potrivit  Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actuali-
zată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007privind 
actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează 
bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază 
administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea 
anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în func-
ţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
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E
venimentul a avut loc în incinta Cămi-
nului Cultural Budieni, asta deoarece 
vremea în ziua festivității nu a fost fru-

Rezultatele elevilor de la clasa a VIII-a de la Școala Gimnazială Scoarța la Evaluarea Națională 
au fost mai bune decât cele de anul trecut. Procentul de promovabilitate a fost de 79 la sută, 
iar două eleve au obținut nota 10 la limba română și note apropiate de 10 la matematică. 
Majoritatea absolvenților au avut note de 8 și 9 la Evaluarea Națională, motiv pentru care 
autoritățile locale și conducerea școlii a organizat o festivitate de premiere pentru acești 
elevi merituoși. 

moasă. 
Premierea din incinta instituției culturale a 

respectat toate normele impuse de situația lega-

tă de Covid-19, elevii purtând măști de protecție 
și respectându-se distanțarea socială.

Primarul comunei Scoarța, Ion Stamatoiu, le-a 

oferit elevilor aceste diplome și premii, mulțumit 
că Ciugudean Bianca și Prandea Nicoleta, ele-
vele de 10, dar și restul absolvenților au demon-

strat că la Scoarța se învață carte.
21 de elevi din Scoarța au susținut Evaluarea 

Națională în prima etapă, doi elevi obținând note sub 
5 la limba română și 6 sub 5 la matematică, a de-
clarat Alina Bobei, directorul unității de învățământ, 
mulțumită fiind de procentul ridicat de promovabilitate 
înregistrat de absolvenții școlii. 

Să nu uităm că elevii au studiat on-line timp de 
câteva luni, urmare a pandemiei și au beneficiat doar 
de două săptămâni de pregătire la școală, înainte de 
examen.
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Investiția de la Școala Gimnazială Scoarța se derulează 
conform caietulului de sarcini, firma care a câștigat lucrarea 
prestând la foc automat pentru ca septembrie să găsească uni-
tatea de învățământ în condiții pretabile pentru desfășurarea 
activității didactice. 

Directorul școlii, Alina Bobei, a menționat că până la toamnă 
se va repara acoperișul, se vor realiza lucrările exterioare ale 
școlii și vor mai rămâne de făcut doar lucrări de exterior care 
nu vor împiedica desfășurarea în bune condiții ale cursurilor. 

Valoarea investiției se ridică la peste 600.000 de lei și se 
derulează cu o finanțare de la Ministerul Dezvoltării.

Lucrările la Școala Gimnazială Scoarța, Lucrările la Școala Gimnazială Scoarța, 
în linie dreaptăîn linie dreaptă

Autoritățile locale din comuna Scoarța au identificat 33 

de fântâni de-a lungul drumurilor principale din localitate, 

acestea fiind ridicate pe domeniul public în anii trecuți. 

Fântânile sunt publice, iar conducerea Primăriei Scoarța 

a decis că ele nu trebuie abandonate de autorități, dimpo-

trivă. 

Acestea au intrat în atenția primăriei care nu numai că 

le decolmatează, ci le repară și îngrijește pentru beneficiul 

cetățenilor din localitate și a trecătorilor.

Fântânile publice, îngrijite de autoritățile din ScoarțaFântânile publice, îngrijite de autoritățile din Scoarța

Intervenții la inundațiile din trei cartiere Intervenții la inundațiile din trei cartiere 
ale comunei Scoarțaale comunei Scoarța

Autoritățile locale nu au stat impasibi-
le la problemele apărute în comunitățile 
de romi în momentul în care precipitațiile 
repetate au afectat drumuri și gospo-
dării. Utilajele Primăriei Scoarța au 
fost trimise în teren și au intervenit la 
Răuțoaica, Barca și la Copăcioasa.

Primarul localității Ion Stamatoiu a 

participat personal la operațiunea 
de curățare a șanțurilor din fața 
unora dintre gospodării, oprind ca 
apele pluviale să le intre cetățenilor 
romi în locuințe. Demersul a fost 
bine primit de localnici, care i-au 
mulțumit primarului că nu i-a lăsat 
la greu.
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a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv; 

urmare din pag.3

Taxa actualizată cu rata inflației de 3,8%Propus

220 lei 242 lei

b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2

Taxa actualizată cu rata inflației de 3,8%Propus

400 lei 440 lei

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România 

în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană dato-
rează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi 
publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, 
în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit 
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, re-
spectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televizi-
une şi internet.

Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de 
reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în 
raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei 
taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind cuprinsă între 1% şi 3%.
AprobatăPropus

2 % 2 %

Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau 
care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia 
taxei pe valoarea adăugată.

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) se declară 
şi se plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul 
local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare 
contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj 

pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 477, 
datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al 
comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este am-
plasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă. 

Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează 
anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a 
suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul 
local, astfel:

a)în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică, suma este de până la 32 lei, inclusive:

Taxa actualizată cu rata inflației de 3,8%Propus

32 lei 35 lei

    b)în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate, suma este de până la 23 lei, inclusiv.

Taxa actualizată cu rata inflației de 3,8%Propus

23 lei 25 lei

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta 
numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în 
scop de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate 
egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop 
de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane 
fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de 
plată.

Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt 
obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administra-
ţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj.

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă 
sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut 
în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-te-
ritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă 
activitate distractivă. 

Calculul impozitului
(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la 

suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
(2) Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:
a)până la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, 

balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezenta-
rea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă 
internă sau internaţională.

AprobatăPropus

1 % 1 %

b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate 
la lit. a).

AprobatăPropus

3 % 3 %

4.Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 
alte planuri, deţinute de consilile locale 0 - 32 lei/mp.sau fracțiune de mp.pe an.

Taxă actualizată cu rata inflației de 3,8%Taxă stabilită în anul 2020

33,92 35

5.Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare prac-
ticate de unitățile de cazare. Cota taxei se stabilește de consiliul local și este cuprinsă 
între 0,5% și 5%.

ALTE TAXE LOCALE
1.Taxă eliberare copii după documente  din arhivă 2 lei/ pagină;
2.Taxă pentru eliberarea certificatului de proprietate asupra animalelor pe cap de 

animal.
-pentru animale sub 2 ani  5 lei
-pentru animale peste 2 ani                         5 lei;
3.Taxă pentru desfacerea căsătoriei 543 lei;
4.Taxă căsătorii încheiate în cursul săptămânii 54 lei iar sâmbăta și duminica 109 

lei;
5.Taxă deplasare  Comisia Locală de Fond Funciar la litigii (în afară de deplasarea 

pentru delimitare, măsurare și  punere în posesie teren)  - 33 lei;   
6.Taxă deplasare comisie constatare pagube sau pentru alte constatări  precum  și 

eliberare anexă 1 și 2 – 33 lei;
7.Taxă eliberare adeverință APIA  –11 lei iar alte adeverințe – 5 lei;
8.Taxă eliberare certificat înregistrare – 33  lei;
9.Taxă eliberare plăcuțe de înregistrare – 33 lei/buc; 
10.Taxă pentru multiplicarea (copierea) documentelor  pentru contribuabili – 0,50 

leu/pagină format A4 alb negru și 1 leu/pagină format A3 alb negru ;
11.Taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice – domeniul public și privat al 

comunei  ocupate cu materiale (material  lemnos, materiale de constructți  și altele) – 2 
lei/mp/zi; 

12.Taxă remăsurare clădiri – 33 lei;
13.Taxă eliberare certificat fiscal – 16 lei ;
14.Taxă eliberare certificat constatator – 10 lei;

MAJORAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE DE CONSILIILE 
LOCALE SAU CONSILIILE JUDEŢENE

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate 
majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile 
stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

AprobatăPropus

100 % 100 %

Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 
500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

AprobatăPropus

100 % 100 %

Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5) se 
adoptă prin hotărâre a consiliului local.

Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a con-
siliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri teren, mijloace de transport datorat 
pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului re-
spectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

SCUTIRI ȘI FACILITĂȚI 
Scutiri:
(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 
a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților 

administrativ- teritoriale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economi-
ce sau agrement, altele decât cele desfășurate în relație cu persoane juridice de 
drept public; 

b)clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul 
de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 

c) clădirile aflate în proprietatea fundațiilor înființate prin testament constitu-
ite, conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură 
națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural; 

d) clădirile care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor 
religioase recunoscute oficial și asociațiilor religioase, precum și componentelor 
locale ale acestora, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice; 

e) clădirile funerare din cimitire și crematorii; 
f) clădirile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional 

sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția în-
căperilor care sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri 
decât cele din taxele de școlarizare, servirea meselor pentru preșcolari, elevi sau 
studenți și cazarea acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe, astfel cum 
sunt definite și funcționează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organiza-
rea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare; 

g) clădirile unei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Minis-
terului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, 
precum și clădirile federațiilor sportive naționale, cu excepția încăperilor care sunt 
folosite pentru activități economice; 

h) clădirile unităților sanitare publice, cu excepția încăperilor folosite pentru 
activități economice; 
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea intenției de participare la Procedura 

de licitație a serviciului de salubrizare la nivelul comunei 
Scoarța, membră în cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de 

Salubrizare Gorj – ADIS Gorj

i) clădirile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum 
și cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia 
ajutorului de stat; 

j) clădirile care sunt afectate activităților hidrotehnice, hidrometrice, hidrome-
teorologice, oceanografice, de îmbunătățiri funciare și de intervenții la apărarea 
împotriva inundațiilor, precum și clădirile din porturi și cele afectate canalelor navi-
gabile și stațiilor de pompare aferente canalelor, cu excepția încăperilor care sunt 
folosite pentru activități economice; 

k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, 
diguri, baraje și tuneluri și care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcții, 
cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice; 

l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 
m) clădirile Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia 

Română, în calitate de fondator unic, cu excepția încăperilor care sunt folosite 
pentru activități economice; 

n) clădirile aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apă-
rare cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat; 

o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri 
pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor, 
cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice; 

p) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea 
sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului ar-
matei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor 
celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și 
completările ulterioare; 

q) clădirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Au-
tonome ,,Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepția încăperilor 
care sunt folosite pentru activități economice; 

r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a 
văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea per-
soanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu în-
cepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinatate ori constituite 
în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea per-
soanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau 
accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate; 

u) clădirile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților 
naționale din România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, con-
cesionate sau primite în administrare ori în folosință de acestea de la o instituție 
sau o autoritate publică, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități 
economice; 

 v) clădirile destinate serviciului de apostilă și supralegalizare, cele destinate 
depozitării și administrării arhivei, precum și clădirile afectate funcționarii Centrului 
Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale; 

w) clădirile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție. 

Art. 1. Se aprobă participarea la Procedura de licitație a serviciului de salubri-
zare de pe raza comunei Scoarța, organizată în cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj – ADIS Gorj.

Art. 2. Se mandatează Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul 
Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj – ADIS Gorj, să realizeze toate activitățile 
ce privesc delegarea serviciului de salubrizare la nivelul localității, conform art. 
2, lit e) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu 
modificările și completările ulterioare.

Art.3. Primăria comunei Scoarța, prin domnul primar Stamatoiu Ion-Grigore, 
se obligă să pună la dispoziția ADIS Gorj, documentele și baza de date, de care 
dispune, privind serviciul de salubrizare, documente necesare întocmirii și elabo-
rării, caietului de sarcini pentru serviciul de salubrizare, la nivelul județului Gorj, a 
documentației tehnice pentru organizarea și desfășurarea procedurii de licitație.

Art.4. Primarul comunei Scoarța, prin aparatul de specialitate, va duce la înde-
plinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Gorj, autorităţilor şi instituţiilor interesate, se afişează la sediul 
primăriei și se publică în Monitorul Oficial Local. 

Nr._24_/26.06.2020

HOTĂRÂRE
privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, 
asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor UAT 

Scoarța, Comisiei Locale de Fond Funciar Scoarța, Instituției 
Primarului ți ale autorității publice locale din Comuna Scoarța 

Art.1.Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și 
reprezentare pentru apărarea intereselor UAT Scoarța, Comisiei Locale de Fond 
Funciar Scoarța, Instituției Primarului și ale autorității publice locale din Comuna 
Scoarța la toate instanțele de judecată pe perioada în care consilierul juridic din 
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarța se află în concediu de lău-
zie sau/și pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani;

Art.2.Se împuternicește Primarul Comunei Scoarța să selecteze un avocat/
cabinet de avocatură, să negocieze valoarea serviciilor și să contracteze aceste 
servicii juridice, cu respectarea prevederilor legislației din materia  achizițiilor pu-
blice;

Art.3.Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor pre-
zentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al Comunei Scoarța în limita sume-
lor aprobate  cu aceasta destinație;

Art.4.Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Scoarţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotă-
râri.

Nr._26_/26.06.2020

Lista consilierilor locali ai Consiliului Local ScoarțaLista consilierilor locali ai Consiliului Local Scoarța
1.ANDREI VIRGIL -  Comuna Scoarța, sat Budieni;
2.ARCUŞ MIHAI – viceprimar – Comuna Scoarța,  sat Cerătu de Copăcioasa
3.CIUGUDEAN GHEORGHE – Comuna Scoarța, sat Lazuri
4.COCHECI ION – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
5.COSTAICHE PETRE – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
6.COTÎRLĂU AURELIAN – Comuna Scoarța, sat Mogoșani
7.DĂNĂRÎCU MARIUS – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
8.MACAVEI GEORGE–LUCIAN - Comuna Scoarța, sat Scoarța
9.NEFEROIU PANTILIMON – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
10.POPESCU ANGHEL – Comuna Scoarța, sat Copăcioasa
11.POPETE VIOREL - Comuna Scoarța, sat Budieni;
12.VÎRJAN CONSTANTIN – Comuna Scoarța, sat  Bobu;
13.VÎRJAN SORINEL - Comuna Scoarța, sat Bobu

HOTĂRÂRE
privind aprobarea demarării procedurilor pentru realizarea  
investiției ,,Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea Clădirii 

Școala Copăcioasa și schimbarea de destinație în Grădinița 
Copăcioasa, Comuna Scoarța, Județul Gorj"

Art.1. Se aprobă demararea procedurilor pentru realizarea investiției ,,Rea-
bilitarea, Modernizarea și Dotarea Clădirii Școala Copăcioasa și schimbarea de 
destinație în Grădinița Copăcioasa, Comuna Scoarța, Județul Gorj” respectiv în-
tocmirea Cărții Funciare, studii de specialitate necesare și a Documentației de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție;  

Art.2. Primarul comunei Scoarta, prin aparatul de specialitate, va duce la înde-
plinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Gorj, autorităţilor şi instituţiilor interesate, se afişează la sediul 
primăriei și se publică în Monitorul Oficial Local.

Nr._27_/26.06.2020

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea aderării UAT comuna Urdari la Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară ,,ADIA” - Gorj
Art.1. Se aprobă aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” 

Gorj  a UAT Comuna  Urdari;
Art.2. Se mandatează Primarul Comunei Scoarţa – d-ul Stamatoiu Ion-Grigore 

reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Interco-
munitară ,,ADIA” - Gorj, pentru a aproba alături de ceilalţi reprezentanţi ai unităţilor 
administrativ – teritoriale asociate, actele de aderare;    

Art.3.Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Scoarţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr._25_/26.06.2020
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Se fac probe la ultimul Se fac probe la ultimul 
foraj de apă de la Lazuri!foraj de apă de la Lazuri!

Vreo 20 de gospodării din 
Lazuri, comuna Scoarța, au 
văzut apă, pe 27 iunie, pen-
tru prima dată, la robinete. 
Chiar dacă s-au făcut doar 
probe privind funcționarea 
rețelei cu apă din forajul nou, 
localnicii sunt fericiți că bene-
ficiază de această utilitate.

Acesta este al patrulea 
foraj de apă din comuna 
Scoarța care va alimenta 
aceste familii. dar va acoperi 
și necesarul comunei în tim-
pul secetei. Investiția a costat 
cinci miliarde de lei vechi.

Incendiu la o casă cu etaj din Scoarța! Incendiu la o casă cu etaj din Scoarța! 
Focul a pornit de la un feonFocul a pornit de la un feon

Trei autospeciale ale ISU Gorj au in-
tervenit la un incendiu care a avut loc la o 
casă de locuit, situată la mică distanță de 
primărie. Totul a pornit de la un aparat de 
uscat părul, utilizat de fiica proprietarilor și 
uitat în priză. Aparatul a luat foc, iar fiica s-a 
speriat și l-ar fi aruncat în mijlocul încăperii 
pe un covor.

Focul a cuprins rapid etajul casei și 
deși pompierii de la Târgu-Jiu au interve-
nit prompt, ajungând în câteva minute la 
locuința în flăcări, etajul casei și acoperișul 
nu au mai putut fi salvate.

Primarul comunei, Ion Stamatoiu, a 
ajuns rapid la locul incendiului, deși era 
acasă, și a ajutat pompierii să ia apă de la 
un hidrant situat în fața primăriei.

,,Noi i-am ajutat și îi ajutăm pe cei din 
familie. Am intervenit când focul era în toi 
și a doua zi, când le-am pus la dispoziție o 
mașină a Primăriei ca să își încarce acolo 
resturile arse și să le ducă apoi la depozitul 
specializat. Suntem alături de familie și îi 

ajutăm cu ce putem că nu îi este ușor nimă-
nui să rămână fără casă", a spus primarul 
comunei Scoarța.

Din fericire, în urma incendiului nu s-au 
înregistrat victime.

Anunț către cetățenii comunei Scoarța 
privind colectarea deșeurilor selective

În comuna Scoarța repartizarea mașinilor de la SC 
SUPERCOM SA  pentru ridicarea deșeurilor selective se 
face după cum urmează:

- pentru luna IULIE
În data de 01 ,08 și 22 (miercuri) se dau saci mena-

jeri și totodată se și ridică deșeurile selective pentru zona 
Scoarța DN67 de la Primărie, Beacu Mare, Beacu Mic, 
Hanca, Salcia, Lintea, Linia Mare, Cerăt de Copăcioa-
sa, Cerăt de Pădure, Liniuța, Bîrca, Răuțoaia, Botești, 
Pișteștii din Deal, Cartier Romi, Văleni, Budieni până la 
Pensiunea Căldăraru,

În data de 03, 10 și 24 (vineri ) se dau saci menajeri 
și totodată se și ridică deșeurile selective pentru zona: 
Bobu, Mogoșani, Câmpu Mare, Colibași, Raba 1, Raba 
2, Lazuri, Muncei, Cârțânești și DN 67 până la Primărie.

Deșeurile menajere se ridică în fiecare săptămână în 
zilele de miercuri și vineri pe zonele stabilite anterior.

Vă mulțumim pentru înțelegere!


