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1. Regimul TVA aplicabil executărilor silite de bunuri 
 
Ca regulă generală, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în cadrul procedurilor de executare 

silită reprezintă o livrare de bunuri din perspectiva TVA.  

 

Prin excepție, începând cu 11 octombrie 2019, nu este subiect de TVA operațiunea constând în transferul 

bunurilor imobile în urma executării silite de către o persoană impozabilă către o instituție publică în scopul 

stingerii unei obligații fiscale restante. 

 
Sursă: Legea nr. 172/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 815 din 8 octombrie 2019 
 
 

2. Facilități fiscale transpuse în declarația 112 
 

Formularul electronic pentru completarea declarației fiscale 112 a fost modificat în vederea transpunerii 

condițiilor pentru aplicarea facilităților fiscale acordate în domeniul construcțiilor începând cu 21 iulie 2019.  

 

Formularul actualizat va putea fi depus, la momentul publicării versiunii electronice a acestuia, inclusiv pentru 

obligațiile declarative aferente lunii iulie 2019, fără aplicarea unor sancțiuni.  

 

Sursă: Ordinul nr. 3063/1376/1430/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi 

de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 

nominală a persoanelor asigurate", publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 1 octombrie 2019 

 

 

3. Noi facilități în domeniul autorizațiilor de construcții 
 

În data de 28.10.2019 a intrat în vigoare Legea nr. 193/2019 prin care se acordă anumite facilități în domeniul 

autorizării executării lucrărilor de construcție. 

 

Prin lege, termenul de emitere a certificatului de urbanism se reduce de la 30 de zile calendaristice la 15 zile 

lucrătoare de la data înregistrării cererilor de eliberare, iar termenul de emitere a autorizațiilor de construire în 

regim de urgență se reduce de la 15 zile calendaristice până la 7 zile lucrătoare, cu perceperea unei taxe de 

urgență. 

 

De asemenea, se introduce posibilitatea emiterii certificatului de urbanism în format digital, prin intermediul 

poștei electronice, precum și necesitatea emiterii unei singure autorizații de construire, atât pentru executarea 

lucrărilor de bază, cât și pentru executarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, 

canalizare, gaze etc. 
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Nu în ultimul rând, o singură autorizație de construcție va fi necesară și în situația demolării unei construcții 

vechi și construirea unei construcții noi în locul acesteia. În acest caz se va percepe doar taxa aferentă 

construirii.  

 
Sursă: Legea nr. 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții. 

 
 

4. Proiect de lege: Obligații suplimentare pentru dezvoltatorii imobiliari 
  

În data de 21.10.2019, Senatul a adoptat tacit o propunere legislativă prin care se impun o serie de condiții 

legale în ceea ce privește activitatea dezvoltatorilor imobiliari. 

 

Astfel, prin proiect se introduce obligația dezvoltatorilor imobiliari de a-și înregistra proiectul la Agenția 

Națională pentru Locuințe (ANL) pentru orice activitate pe care o desfășoară în legătură cu potențialii 

cumpărători (de exemplu promovarea, comercializarea sau vânzarea de imobile). 

 

După înregistrarea proiectului de dezvoltare imobiliară, dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să creeze o pagină 

web pe site-ul ANL prin care vor fi introduse toate detaliile proiectului propus cu scopul de a informa potențialii 

cumpărători.  

 

De asemenea, în termen de cel mult șase luni de la înregistrarea proiectului la ANL, dezvoltatorii imobiliari vor 

trebui să constituie asociație de proprietari. 

 

Prin proiect, dezvoltatorii imobiliari vor obține polițele de asigurare necesare, fără a se limita la asigurarea cu 

privire la terenul și clădirea parte din proiectul imobiliar și cu privire la construcția aferentă acestuia. Mai mult, 

după plata primelor de asigurare și a taxelor aferente, dezvoltatorii imobiliari vor transfera asigurarea către 

asociația de proprietari.  

 
Sursă: Proiectul de lege privind cerințele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari și construcțiilor din 
cadrul dezvoltărilor imobiliare și pentru modificarea și completarea altor acte normative conexe domeniului 
imobiliar, nepublicat încă în Monitorul Oficial. 

 

5. Taxa auto București a fost aprobată 
 

În data de 24.10.2019, Consiliul General al Municipiului București a aprobat o propunere prin care se 

urmărește reducerea nivelului de poluare din București. 

 

Potrivit hotărârii, începând cu anul viitor mașinile sub Euro 4 vor plăti vinieta ce va costa între 700 lei și 1.900 

lei pe an, în timp ce mașinile sub Euro 3 nu vor mai avea acces în centrul Bucureștiului. Autoturismele Euro 4 

vor plăti vinieta în cuantum de 500 lei începând cu anul 2021. 
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Mai mult, începând cu anul 2022 mașinile non-euro, Euro 1 și Euro 2 nu vor mai putea circula deloc în 

București, iar pentru cele Euro 3 restricția va fi valabilă începând cu anul 2024. Cu toate acestea, sunt 

exceptate de la plata vinietei scuterele, motocicletele și autovehiculele cu norma de poluare Euro 3 care 

funcționează cu GNL, GNC și GPL. 

 

Conform hotărârii, șoferii care circulă fără vinieta corespunzătoare vor fi sancționați cu amendă de la 1.500 lei 

la 2.000 lei. 

 

Sursă: Hotărârea privind măsurile concrete de îmbunătățire a calității aerului în Municipiul București aprobată 
de Consiliul General al Municipiului București.   

 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 

 

Cu stimă, 

Echipa TPA Group 

 

Contact: 

TPA România 

46 Grigore Cobălcescu st, Sect.1, 010196 București 

Tel.: +40 21 310 06-69 

Fax: +40 21 310 06-68 

www.tpa-group.ro 

www.tpa-group.com 
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Dacă doriţi să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonati la newsletter. 
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