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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea indicatorilor în vederea revizuirii zonării fiscale a teritoriului 

comunei Domnești, jud. Ilfov 
 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară de lucru 
 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului comunei Domneşti; 
• Raportul de specialitate comun al Biroului Impunere și Încasare Taxe și Impozite Locale 
și Compartimentului Urbanism, Amenajare Teritorială și Cadastru;  

• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• Decizia Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Ilfov nr. 19/2015; 
• Prevederile art. 453 lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
• Prevederile art. 2471 alin. (4) pct. 1) din Normele metodologice de aplicare a Legii 

571/2003 privind Codul Fiscal aprobate prin Hotărârea nr. 44/2004; 
• Prevederile art. 13 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 

36/2002 privind impozitele şi taxele locale aprobate prin H.G. nr. 1278/2002, 
 
 
 

În baza art. 36 alin. (4) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.  Se aprobă stabilirea indicatorilor în vederea revizuirii zonării fiscale a teritoriului 
comunei Domnești jud. Ilfov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.  Primarul comunei Domneşti va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 

pezentei hotărâri prin serviciile de specialitate. 
 
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
         
 
 

          
                  Avizat pentru legalitate, 
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                                                                                                                           Zanfir Maria 
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Expunere de motive 
 

privind stabilirea indicatorilor în vederea revizuirii zonării fiscale a teritoriului  
comunei Domnești, jud. Ilfov 

 
Având în vedere necesitatea revizuirii zonării fiscale a teritoriului comunei 

Domnești, jud. Ilfov premergător inițierii unui proiect de hotărâre pentru aprobarea 
încadrării pe zone de fiscalitate a teritoriului administrativ al comunei Domnești, este 
necesară stabilirea indicatorilor în scopul revizuirii zonării fiscale a teritoriului. 

Conform legii, zonarea fiscală, respectiv delimitarea zonelor și stabilirea 
numărului acestora atât în intravilan cât și în extravilan, se stabilește prin hotărâre a 
Consiliului Local, în funcție de poziția terenului față de centrul localității, de dotarea cu 
rețele edilitare precum și de alte elemente specifice unității administrativ teritoriale, pe 
baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a registrelor agricole, a 
evidențelor specifice cadastrului imobiliar edilitar sau a oricăror altor evidențe agricole 
sau cadastrale. 

Ca urmare a modificării cu caracteristici generale, cum ar fi spre exemplu, 
îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii și a creșterii gradului de confort al locuirii, 
aceasta a condus la o evaluare a indicatorilor de zonare, respectiv la încadrarea acestor 
areale în zone superioare de impozitare. 

Pe baza unor caracteristici distinctive a unor criterii și indicatori specifici se 
stabilesc zonele fiscale realizăndu-se în final o clasificare a terenurilor situate în interiorul 
limitei administrative a localității.  

Urmare a celor prezentate, propun analizarea și aprobarea Consiliului Local 
Domnești al proiectului de hotărâre  privind stabilirea indicatorilor în vederea revizuirii 
zonării fiscale a teritoriului comunei Domnești, jud. Ilfov în forma prezentată. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
BOȘCU NINEL CONSTANTIN 

 

 
 
 



RAPORT DE SPECIALITATE  
 
  

Având în vedere faptul că : 
Zona fiscală reprezintă o clasificare a zonelor din cadrul localității, terenuri și cladiri, 

delimitată pe baza unor caracteristici generale, a unor criterii și indicatori specifici comunei 
Domnești în vederea stabilirii obligațiilor fiscale. În perioada 2012-2015, primăria a investit 
substanțial în infrastructura comunei și este necesară actualizarea vechii zonări fiscale. 

Competența exclusivă de a stabili zonele de impozitare în funcție de elementele specifice 
ale zonei locale, respectiv ale zonei industrale din comuna Domesti este a Consiliului local. 

Delimitarea zonelor și stabilirea numărului acestora s-a finalizat în anul 2015 și se aplică 
din anul fiscal următor. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, Primăria Domnești, prin direcțiile de 
specialitate, are responsabilități și competențe cu privire la asigurarea unei bune gestionări a 
teritoriului general, dar și cu privire la elaborarea unei strategii de dezvoltare urbanistică pe 
termen scurt, mediu și lung.  
  Unul dintre instrumentele aflate la îndemâna administrației locale, în scopul 
asigurării unei bune gestionări a teritoriului, îl constituie și procedura de zonare fiscală a 
teritoriului administrativ, reglementat ă prin H.G. nr. 1278/2002, procedură care contribuie 
indirect și la canalizarea efortului investițional în vederea favorizării dinamismului 
diferitelor zone în acord cu strategia generală de dezvoltare stabilită prin  Planul Urbanistic 
General al Comunei Domnești. 
  Prin H.G. nr. 1278/2002 stipuleaza: la Art. 13: « Încadrarea terenurilor pe zone și pe 
categorii de folosință, în intravilan și extravilan, se face de către consiliile locale, în funcție de 
poziția terenurilor față de centrul localității, de rețele edilitare, precum și de alte elemente 
specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale, conform documentațiilor de amenajare a 
teritoriului și de urbanism, registrelor agricole, evidențelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar 
sau altor evidențe agricole ori cadastrale », 
  Așadar, procedura de zonare fiscală reprezintă, simultan, atât o consecință a 
documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, cât și un factor declanșator al 
dezvoltării locale, din acest motiv coordonarea acțiunii de reglementare a zonării fiscale 
trebuie să producă efecte benefice asupra întregului teritoriu. 
  Așa cum rezultă din analiza preliminară, complexitatea și caracterul interdisciplinar al 
procedurii de reglementare a zonării fiscale pentru plata impozitelor pe teren conduce către 
concluzia că toate compartimentele din Primăria Domnești, în funcție de competențe, trebuie să 
elaboreze reglementări specifice pe paliere strategice și politici proprii, urmând ca rezultatele 
sectoriale să fie preluate într-o abordare integrată de către echipa de proiectare interdisciplinară a 
urbaniștilor și planificatorilor teritoriului Comunei Domnesti. 

La definirea și delimitarea zonelor fiscale în teritoriul administrativ al Comunei 
Domnești, atât în cazul celui intravilan, cât și al celui extravilan, s-a utilizat structurarea și 
relaționarea datelor relevante pentru formularea politicilor din teritoriul local, după cum urmează: 
politica de terenuri, politica de locuințe/locuire, politica dezvoltarii economice locale, politica 
serviciilor publice  locale, politica mediului rural, politica revitalizării locale. 
  S-au conștientizat consecințele reglementărilor de zonare fiscală, care vor declanșa o 
restructurare urbanistică, favorizând relocările funcționale în acord cu P.U.G. –ul în curs 
de aprobare. Studiul elaborat a evidențiat criteriile în func ție de care trebuie definite și 
delimitate zonele de fiscalitate, care să țină seama de: 
 1.     OBIECTIVE:  

1.1     URBANISTICE, ECONOMICE  
-   stimularea circulației terenurilor, a investițiilor și a dezvoltării locale diferențiate pe 

zone conform Planului Urbanistic General al Comunei Domnești. 



1.2     FINANCIARE / ADMINISTRATIVE  
-   valorificarea corespunzătoare a tuturor resurselor de teren în limitele teritoriului 

administrativ al Comunei Domnești. 
 1.3     SOCIALE  
-   realizarea zonificării fiscale ca instrument de implementare a  politicilor de dezvoltare 

locală îndeosebi a politicii terenurilor, determinând o dinamică socială corelată cu 
nivelul de suportabilitate finanaciară. 

1.4    POLITICE  
-   obținerea sprijinului și încrederii tuturor actorilor locali implicați în dezvoltarea 

Comunei Domnești (cetățeni contribuabili, investitori autohtoni și externi, turiști, 
organizații neguvernamentale, etc.) 

2.     PRINCIPII STRATEGICE  
 2.1    URBANISTICE ȘI ECONOMICE  
-   corelarea zonării fiscale cu potențialul urbanistic real al amplasamentelor; 
-   corelarea  cu valoarea de piață a terenurilor – valoarea posesiunii; 
-   corelarea cu zonele de dezvoltare/promoție propuse în P.U.G.   (în general); 
-   susținerea prin politicile fiscale a durabilității dezvoltării urbanistice în Comuna 

Domnești: protecția zonelor ecologice (traseului râurilor Ciorogîrla, Sabar și Argeș, 
oglinzile de apă și zonele verzi organizate, pădurea Tegheș ), protecția zonelor de 
prestrigiu locale; 

-  încurajarea prin politici fiscale a implicării populației în acțiunile de reabilitare a 
imaginii locale; 

-   descurajarea prin politici fiscale a menținerii terenurilor agricole în limitele teritoriului 
intravilan, în corelație cu distribuția teritorială a cererii pieței pentru acest tip de 
terenuri; 

-   încurajarea urbanizării prin reparcelarea parcelelor  atipice  (raport excesiv 
lațime/lungime lot). 

        2.2 FINANCIAR / ADMINISTRATIVE  
-   obiectivarea metodologiei de impozitare fiscală ; 
-   instituirea a 4 zone fiscale locale pe teritoriul  Comunei Domnești; 
-   încurajarea/descurajarea prin măsuri de fiscalitate diferentiată, a celor  implicați în 

programele de dezvoltare locală; 
-   obiectivarea metodologiei  și   monitorizarea procesului (pentru ajustarea 
și  reconformarea periodică a zonificării fiscale). 

2.3 SOCIALE 
-   evitarea segregării economice și sociale 
       2.4 POLITICE  
-   transparența  și mediatizarea procesului 

 3.     CRITERII PENTRU DELIMITAREA ZONELOR DE FISCALITATE  
 3.1 URBANISTICE – delimitarea zonelor fiscale funcție de: 

-    centralitate/poli și axe de dezvoltare – nivel existent și nivel preconizat în P.U.G.; 
-    accesibilitate – în raport cu rețeaua majoră de circulație și  tipurile de transport 

asigurat – nivel existent și preconizat prin P.U.G.; 
-    prestigiul istoric, arhitectural, ambiental; 
-    echiparea edilitară (funcționalitate, criterii de deservire ); 
-    indicatorii urbanistici – coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) și procentul de 

ocupare a terenului (P.O.T.); 
-    serviciile publice urbane; 
-    calitatea mediului (natural, imagine urbană, tipologie); 
-    potențialul de reprezentare socială (vecinătatea proximă) ; 
-    valoarea pe piața liberă imobiliara, a terenurilor; 



-    potențialul de investiție al parcelei funcție de caracteristicile geometrice; 
-    localizarea în zona de dezvoltare prioritară; 
-    gradul de dezvoltare urbană actuală a amplasamentului. 

3.2 – ECONOMICE, FINANCIAR/ADMINISTATIVE, SOCIALE, POLITICE.  
 CONCLUZII  

 1. Pentru identificarea localităţilor şi încadrarea acestora pe ranguri de localităţi se au în 
vedere, cumulativ, prevederile: 

a) Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 2/1968; 

b) Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 351/2001. 

2. Ierarhizarea funcţională a localităţilor urbane şi rurale, potrivit prevederilor Legii nr. 
351/2001, este următoarea: 

a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană; 
b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european; 
c) rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în 

reţeaua de localităţi; 
d) rangul III - oraşe; 
e) rangul IV - sate reşedinţă de comune; 
f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor. 
3. În aplicarea prezentului titlu, localităţilor componente ale oraşelor şi municipiilor li se 

atribuie aceleaşi ranguri cu cele ale oraşelor şi ale municipiilor în al căror teritoriu administrativ 
se află, potrivit prevederilor Legii nr. 2/1968. 

4. (1) Delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora, atât în intravilanul, cât şi în 
extravilanul localităţilor, se stabilesc prin hotărârile adoptate de către consiliile locale 
potrivit art. 247 lit. b) din Codul fiscal, în funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de 
reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, pe 
baza documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a registrelor agricole, a 
evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau a oricăror alte evidenţe agricole sau 
cadastrale. 

     (2) Numărul zonelor din intravilanul localităţilor poate fi egal sau diferit de numărul 
zonelor din extravilanul localităţilor. 

5. Identificarea zonelor atât în intravilanul, cât şi în extravilanul localităţilor se face prin 
literele: A, B, C şi D. 

6. (1) În cazul în care la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se impun modificări ale 
delimitării zonelor, consiliile locale pot adopta hotărâri în acest sens numai în cursul lunii mai 
pentru anul fiscal următor. Neadoptarea de modificări ale delimitării zonelor în cursul lunii mai 
corespunde opţiunii consiliilor locale respective de menţinere a delimitării existente a zonelor 
pentru anul fiscal următor. 

      (2) Dacă în cursul anului fiscal se modifică rangul localităţilor ori limitele 
intravilanului/extravilanului, după caz, impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, precum şi 
impozitul pe teren, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi al celor juridice, se modifică potrivit 
noii ierarhizări a localităţii sau noii delimitări a intravilanului/extravilanului, după caz, începând 
cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor. 

      (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren datorate 
se determină, din oficiu, de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, fără a se mai depune o nouă declaraţie fiscală, după ce în prealabil le-a fost adusă 
la cunoştinţă contribuabililor modificarea rangului localităţii sau a limitelor 
intravilanului/extravilanului, după caz. 



7. Pentru asigurarea unei stabilităţi în ceea ce priveşte delimitarea zonelor, se recomandă 
ca aceasta să aibă caracter multianual. 

8. (1) În cazul în care numărul de zone din intravilan este acelaşi cu numărul de zone 
din extravilan, se utilizează următoarea corespondenţă: 

a) zona A din intravilan are corespondent zona A din extravilan; 
b) zona B din intravilan are corespondent zona B din extravilan; 
c) zona C din intravilan are corespondent zona C din extravilan; 
d) zona D din intravilan are corespondent zona D din extravilan. 
(2) La unităţile administrativ-teritoriale în cazul cărora elementele specifice permit 

delimitarea a mai puţin de 4 zone, consiliile locale pot face aceasta, numai după cum urmează: 
a) în cazul în care delimitează 3 zone, acestea sunt: zona A, zona B şi zona C; 
b) în cazul în care delimitează 2 zone, acestea sunt: zona A şi zona B; 
c) în cazul în care delimitează o singură zonă, aceasta este zona A. 
(3) În cazurile în care numărul de zone din intravilan este diferit de numărul de zone din 

extravilan, corespondenţa dintre zone se face după cum urmează: 
a) în intravilan se delimitează doar zona A, iar în extravilan se delimitează zonele: A, B, C 

şi D; pentru acest caz, oricare zonă din extravilan are corespondent numai zona A din intravilan; 
b) în intravilan se delimitează zonele: A şi B, iar în extravilan se delimitează zonele: A, B, 

C şi D; pentru acest caz, zona A din extravilan are corespondent zona A din intravilan, iar oricare 
dintre zonele: B, C şi D din extravilan au corespondent numai zona B din intravilan; 

c) în intravilan se delimitează zonele: A, B şi C, iar în extravilan se delimitează zonele: A, 
B, C şi D; pentru acest caz, zona A din extravilan are corespondent zona A din intravilan, zona B 
din extravilan are corespondent zona B din intravilan, iar oricare dintre zonele C şi D din 
extravilan au corespondent numai zona C din intravilan; 

d) în intravilan se delimitează zonele: A, B, C şi D, iar în extravilan se delimitează zonele: 
A, B şi C; pentru acest caz, zona A din intravilan are corespondent zona A din extravilan, zona B 
din intravilan are corespondent zona B din extravilan, iar oricare dintre zonele C şi D din 
intravilan au corespondent numai zona C din extravilan; 

e) în intravilan se delimitează zonele: A, B, C şi D, iar în extravilan se delimitează zonele 
A şi B; pentru acest caz, zona A din intravilan are corespondent zona A din extravilan, iar oricare 
dintre zonele B, C şi D din intravilan au corespondent numai zona B din extravilan; 

f) în intravilan se delimitează zonele A, B, C şi D, iar în extravilan se delimitează doar 
zona A; pentru acest caz, oricare dintre zonele din intravilan au corespondent numai zona A din 
extravilan. 

(4) Pentru aplicarea prevederilor art. 258 alin. (4) din Codul fiscal, zonele identificate prin 
cifre romane au următoarele echivalenţe: zona I = zona A, zona II = zona B, zona III = zona C şi 
zona IV = zona D. Aceste echivalenţe se utilizează şi pentru zonele din extravilanul localităţilor 
stabilite în anul 2003 pentru anul 2004. 

Impozitul pe teren se stabileşte anual în sumă fixă, în lei pe metru pătrat de teren, în mod 
diferenţiat, în intravilanul şi extravilanul localităţilor, după cum urmează: 

a) în intravilan: 
1. pe ranguri de localităţi, identificate prin cifrele romane: 0, I, II, III, IV şi V; 
2. pe zone, identificate prin literele: A, B, C şi D; 
3. pe categorii de folosinţă 
4.prin aplicarea nivelurilor şi a coeficienţilor de corecţie  
b) în extravilan, în funcţie de categoria de folosinţă, de zone, identificate prin literele: A, 

B, C şi D, prin aplicarea nivelurilor prevăzute la art. 258 alin. (6) din Codul fiscal, înmulţite cu 
coeficienţii de corecţie corespunzători prevăzuţi la art. 251 alin. (5). 

 
 
 



Pentru terenurile din intravilanul localităţilor, înregistrate în registrul agricol la altă 
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se determină prin 
înmulţirea nivelurilor prevăzute la art. 258 alin. (4) din Codul fiscal cu coeficienţii de corecţie de 
la alin. (5) al aceluiaşi articol, diferenţiaţi pe ranguri de localităţi, in conformitate cu precizarile 
Anexei.   
  În orizontul de timp următor, limita intravilanului va fi extinsă pe teritoriul administrativ 
al Comunei Domnești. Trecerea terenurilor din categoria extravilan în intravilan se face prin 
elaborarea în curs a  Planului Urbanistic General ale carui reglementări se vor aproba conform 
prevederilor legislației în vigoare. 
  Dat fiind dinamismul trecerii terenurilor din categoriile extravilan în intravilan, cf. P.U.G. 
în curs de aprobare, nu este posibilă demarcarea unei limite a teritoriului intravilan. De aceea, 
încadrarea terenurilor cuprinse în bazele de date ale serviciului taxe și impozite la categoriile 
extravilan, se va face în conformitate cu tabelul atașat în Anexă. 
 
 
 
 

 Biroul Impunere și Încasare                                    Compartimentul Urbanism, Amenajare 
   Taxe și Impozite Locale,                                                    Teritorială și Cadastru 
    Insp. pr. Ion Marinela          Ref. pr. Mihai Isabella 
 
 
 

 
 


