ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
HOTARARE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul fiscal 2016
Consiliul local al comunei Pietroasele,judetul Buzau:
Avand in vedere:
-expunerea de motive initiata de primarul comunei Pietroasele, judetul
Buzau, inregistrata la nr.4612/30.10.2015;
-raportul compartimentului buget-finante, inregistrat la nr.4448/23.10.2015;
-Constitutia Romaniei, art.56;
-prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, cu completarea
ulterioara;
-prevederile art.36, alin.(4), lit. ,,c” din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes
public, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in
administratia publica cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile
Legii nr.119/1996, cu privire la actele de stare civila,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
-prevederile H.G nr.64/2011, privind aprobarea Metodologiei cu privire la
aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila;
-prevederile Legii nr.117/1999, privind taxele extrajudiciare de timbru,
actualizata;
-rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba stabilirea noilor niveluri de impozite si taxe locale pentru
anul fiscal 2016, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Prevederile prezentei hotarari se completeaza in mod corespunzator
cu prevederile imperative ale Legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, sau cu orice

modificari si completari aduse acesteia, precum si cu Normele elaborate pentru
aplicarea unitara a Codului fiscal.
Art.3 Hotararea intra in vigoare incepand cu anul fiscal 2016, data la care isi
inceteaza aplicabilitatea H.C.L nr.59/23.12.2014, privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul fiscal 2015 si H.C.L nr.15/25.03.2015, pentru
modificarea H.C.L nr.59/23.12.2014, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul fiscal 2015.
Art.4 Primarul comunei Pietroasele, prin intermediul compartimentului
buget-finante, contabilitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare autoritatilor si
persoanelor interesate.
Presedinte de sedinta,
Badulescu Mircea

Contrasemneaza
Secretar,
Nr.61
Data:26.11.2015

Matache Aurelia

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.12 de voturi pentru, - voturi
impotriva,- abtineri, 1 absenti.
CAP. I IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Reguli Generale:
Conform art. 453 din Legea nr. 227 /2015 - expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
- cladire cu destinatie mixta- cladirea folosita atat in scop rezidential cat si nerezidential;
- cladire nerezidentiala- orice cladire care nu este rezidentiala;
- cladire rezidentiala- constructie alcatuita din una sau mai multe camere folosite pentru
locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane
sau familii.

CAP. II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
Reguli generale
1. Orice persoana care are in proprietate o cladire pe teritoriul U.A.T. Pietroasele datoreaza
anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in prezentul titlu se prevede altfel.
2. Pentru cladirile proprietate publica sau a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale,
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele
decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a

concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta dupa caz, in
conditii similare impozitului pe cladiri.
3. Taxa pe cladiri se stabileste proportional cu perioada pentru care este constituit dreptul
de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.
4. Pe perioada in care pentru o cladire se plateste taxa pe cladiri nu se datoreaza impozitul
pe cladiri.
1. Impozitul pe cladirile rezidentiale si cladirile – anexa
proprietatea persoanelor fizice
Pentru cladirile rezidentiale si cladirile – anexa aflate in proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1 %, asupra valorii impozabile a
cladirii, determinate pe baza normelor prevazute la art. 457, alin. (2) din Codul Fiscal.
(1)

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată pentru clădirile rezidentiale şi
clădirile- anexă aparţinând persoanelor fizice
Valoarea impozabilă
– lei/m2 –
Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice Fără instalaţii de apă, canalizare,
şi încălzire(condiţii electrice sau încălzire
cumulative)

Tipul clădirii

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală,
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci ori din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă,
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A–D

1.000

600

300

200

200

175

125

75

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 50%din suma care s-ar
aplica clădirii
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D

Rangul localitatii

Coeficientul de
corectie

IV

1,10

V

1,05

50%din suma care s-ar aplica clădirii

(2) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este
amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform pct. (1) cu coeficientul de corectie
corespunzator conform tabelului:

(3) Zonele stabilite la nivelul comunei Pietroasele sunt prevazute in HCL Pietroasele 15/25.03
2015.

(4) Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum
urmeaza:
a) cu 50 % pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 01 ianuarie a anului
fiscal de referinta;
b) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani, inclusive, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
c) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de
1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
(5) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel
ca acesta se considera ca fiind cel in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor. Anul
terminarii se
actualizeaza in conditiile in care, la terminarea lucrarilor de renovare majora, valoarea cladirii
creste cu cel putin 50% fata de valoarea acesteia la data inceperii executarii lucrarilor.
2. Impozitul pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
(1) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se
calculeaza prin aplicarea unei cote de 1 % asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinta;
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori
anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul
cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
(2) In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin.(1), impozitul se
caluleaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform Pct.1.
(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati
din domeniul agricol, impozitul/ taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4 % asupra
valorii impozabile a cladirii.

3. Impozitul pe cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice
(1) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se
calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform Pct.1.
cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conform Pct. 2.
(2) In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio
activitate economica, impozitul se calculeaza conform Pct.1.
(3) Daca suprafetele folosite in scop esidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi
evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli:
a) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio
activitate economica, impozitul se calculeaza conform Pct.1.
b) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitate
economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt iregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul se calculeaza conform Pct. 2.

4. Impozitul pentru cladiri aflate in proprietatea sau detinute de persoane
juridice
(1) Pentru cladirile rezidentiale detinute sau aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul/
taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de de 0,1 % asupra valorii impozabile a cladirii.

(2) Pentru cladirile nerezidentiale

detinute sau aflate in proprietatea persoanelor juridice,
impozitul/tax pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de de 0,5 % asupra valorii impozabile
a cladirii.
(3) Pentru cladirile cu destinatie mixta aflate in propietatea persoanelor juridice, impozitul se
determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform
alin.(1), cu impozitul calculate pentru suprafata folosita in scop nerezidential cf. alin.(2),
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea
persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza
impozitul/taxa, care se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii, in afara
celor care au o hotarare definitiva de declansare a procedurii falimentului.
(5) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani
anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%.
(6) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice, utilizate pentru
activitati din domeniul agricol, impozitul/ taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote
de 0,4 % asupra valorii impozabile a cladirii.

5. Declararea, dobandirea,instrainarea si modificarea cladirilor
(1) lmpozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate
cladirea la data cle 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) In cazul dobandirii sau construirii unei cladiri in cursul anului, proprietarul acesteia are
obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla
cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe cladiri incepand cu data
de 1 ianuarie a anului urmator.
(3) Pentru cladirile nou-construite, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza :
a) pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de
construire, data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii
efective a lucrarilor;
b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din aceasta,
cu obligativitatea intocmirii procesului verbal de receptie;
c) pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia
de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data
expirarii acestui termen si numai pentru supafata construita desfasurata care are pereti si acoperis.
(4) in cazul extinderii, imbunatatirii, desfiintarii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri
existente, inclusiv schimbarea integrala sau partiala a folosintei, precum si in cazul reevaluarii unei
cladiri, care determina cresterea sau diminuarea impozitului,proprietarul are obligatia sa depuna o noua
declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in
termen de30 de zile de la data
modificarii respective si datoreaza impozitul pe cladiri determnat in noile conditii incepand cu data de 1
ianuarie a anului urmator.
(5) in cazul desfiintarii unei cladiri, proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie de
impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de30
de zile de la data demolarii sau desfiintarii si inceteaza sa datoreze impozitul incepand cu data de 1
ianuarie a anului urmator, inclusiv in cazul cladirilor pentru care nu s-a eliberat autorizatie de desfiintare.
(6) ln cazul cladirilor la care se constata diferente intre suprafelele inscrise in actele de proprietate si
situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare
nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se
au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru. Datele rezultate
din lucrarile de cadastru se inscriu in evidenfele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara ,
iar impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urrnator celui in
care se
inregistreaza la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexa la declaratia fiscala.
7) Taxa pe cladiri se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se constituie dreptul de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. In cazul contractelor care prevad perioade mai mici de

un an, taxa se datoreaza proportional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta .
(8) Persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal
local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei
in care intra in vigoare contractul prin care se acorda dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori
folosinta, la care anexeaza o copie a acestui contract .
(9) Declararea cladirilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile la oficiile
de cadastru si publicitate imobiliara.
(10) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de
scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau taxei pe cladiri

6. Plata impozitului
(1.1) Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si
30 septembrie, inclusiv. Impozitul pe cladiri, datorat aceluias buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul
termen de plata.
(1.2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10 %.

CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
Reguli Generale
(1) Orice persoana care are in proprietate teren situate pe raza territorial- administrative a
comunei Pietroasele datoreaza pentru acesta un impozit anual, care se stabileste luand in calcul
suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta
a terenului conform incadrarii stabilite.
(2) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativteritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, oricaror
entitati, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe teren, care reprezinta sarcina
fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa
caz, in conditii similare impozitului pe teren.
(3) Taxa pe teren se plateste proportional cu perioada pentru care este constituit
dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.
(4) Pe perioada in care pentru un teren se plateste taxa pe teren nu se datoreaza impozitul
pe teren.
1. Impozitul/ taxa pe terenurile situate in intravilan
(1) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria
de folosinta terenuri cu constructii, precum si terenul inregistrat in reg.agricol la alta categorie
decat cea de terenuri cu constructii in suprafata de pana la 400 m 2 , inclusiv, impozitul/taxa pe
teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma
corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

Impozitul si Taxa
pe terenurile amplasate în intravilan
-Terenuri cu construcţii-

Legea 227/2015
Art. 465 alin. (2)
Zona în cadrul
localităţii
A

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi – lei/ha
IV
V
889
711
( min. 711- max 1788)

( min.569- max.1422)

(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, pentru suprafata care depaseste 400
m2 impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in
hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator, iar acest rezultat se inmulteste
cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii:
Impozitul/Taxa
pe terenurile amplasate în intravilan
-orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii –
Legea 227/2015
Art. 465 alin. (4)
lei/ha
Nr. crt.

Zona
Categoria de folosinţă
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rangul localitatii

Coeficientul de
corectie

IV

1,10

V

1,00

A
28
21
21
46
53
28
15
0
0

(3) In cazul contribuabililor persoanelor juridice, pentru terenul amplasat in intravilan,
inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii,
impozitul/ taxa pe teren se calculeaza conform tabelului de mai jos de la punctul A2, alin.(1),
numai daca indeplinesc cumulative, urmatoarele conditii:
a) au prevazut in statut ca obiect de activitate, agricultura;
b) au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respective, venituri si cheltuieli din
activit.agricola.
2. Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în extravilan

(1) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/ taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in ur-

matorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator rangului stabilit localitatii
Rangul localitatii

Coeficientul de
corectie

IV

1,10

V

1,05

Impozitul/Taxa
pe terenurile amplasate în extravilan
Art. 258 alin. (6)
Nr Zona
.
cr
t. Categoria de folosinţă
1. Teren cu construcţii
2. Teren arabil
3. Păşune
4. Fâneaţă
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
5. Vie până la intrarea pe rod
1.
6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
6. Livadă până la intrarea pe rod
1.
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu
7.
excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1
7. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol
1. de protecţie
8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
8. Teren cu amenajări piscicole
1.
9. Drumuri şi căi ferate
10 Teren neproductiv
.

A
31
50
28
28
55
x
56
0
16
0
6
34
0
0

(2) Pentru categoria de folosinta pasune si fanete aflate in indiviziune nu se percepe impozit.
(3) In cazul dobandirii sau pentru orice modificare a unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia
are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla
terenul, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe teren incepand cu data de
1 ianuarie a anului urmator.
(4 ) lnregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de
proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de
documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospoddrie sau, in lipsa
acestuia, a unui membru major al gospodariei.

3. Declararea si datorarea impozitului si a taxei pe teren

(1) lmpozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate
terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) In cazul dobandirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o
noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla
terenul, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe teren incepand cu data de
1 ianuarie a anului urmator.
(3) ln cazul terenurilor la care se constata diferente intre suprafelele inscrise in actele de proprietate
si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii
imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii
fiscale, se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru.
Datele rezultate din lucrarile de cadastru se inscriu in evidenfele fiscale, in registrul agricol, precum si in
cartea funciara , iar impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului
urrnator celui in care se
inregistreaza la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexa la declaratia fiscala.
(4) Taxa pe teren se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se constituie dreptul de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. In cazul contractelor care prevad perioade mai mici de
un an, taxa se datoreaza proportional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta .
(5) Persoana care datoreaza taxa pe teren are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local
in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in
care intra in vigoare contractul prin care se acorda dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori
folosinta, la care anexeaza o copie a acestui contract .
(6) Declararea terenurilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile la oficiile
de cadastru si publicitate imobiliara.
(7) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de
scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau taxei pe teren.
4. Plata impozitului si a taxei pe teren
(1) Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si
30 septembrie, inclusiv.
(2) Impozitul pe teren, datorat aceluias buget local de catre contribuabili, persoane fizice si
juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
(1.3) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre con tribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10 %.

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
1. Calculul impozitului
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de
transport
(2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport
se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200
cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Art. 470 (2)-Legea 227/2015
Nr.
crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Lei/200 cm3
sau fractiune
din aceasta

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
1.1.
1.2.
2.

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm 3 sau fracţiune din aceasta)
Motociclete, tricicluri,cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea
cilindrica de pana la 1.600 cm3, inclusiv
Motociclete, tricicluri,cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de
peste
1.600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000
cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600
cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000
cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrică:
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

8
9

18
72
144
290
24
30
18
lei/200 cm3
2–4
4–6
50–150 lei/an

(3) In cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală
sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
Autovehicule de transport marfă
cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Art. 470 (5) )-Legea 227/2015

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

două axe
1. Masa
2. Masa
3. Masa
4. Masa
5. Masa
II. 3 axe
1. Masa

Impozitul(lei/an)
Ax(e)
motor(oare) Alte
cu sistem de sisteme de
suspensie
suspensie
pneumatică pentru
sau
axele
echivalentele motoare
recunoscute

I.

de
de
de
de
de

cel
cel
cel
cel
cel

puţin
puţin
puţin
puţin
puţin

12
13
14
15
18

tone,
tone,
tone,
tone,
tone

dar
dar
dar
dar

mai
mai
mai
mai

mică
mică
mică
mică

de
de
de
de

13
14
15
18

tone
tone
tone
tone

0
133
367
517
517

133
367
517
1.169
1.169

de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

2. Masa
3. Masa
4. Masa
5. Masa
6. Masa
7. Masa
III. 4 axe
1. Masa
2. Masa
3. Masa
4. Masa
5. Masa
6. Masa

de
de
de
de
de
de

cel
cel
cel
cel
cel
cel

puţin
puţin
puţin
puţin
puţin
puţin

17
19
21
23
25
26

tone,
tone,
tone,
tone,
tone,
tone

dar
dar
dar
dar
dar

mai
mai
mai
mai
mai

mică
mică
mică
mică
mică

de
de
de
de
de

19
21
23
25
26

tone
tone
tone
tone
tone

231
474
615
947
947
947

474
615
947
1.472
1.472
1.472

de
de
de
de
de
de

cel
cel
cel
cel
cel
cel

puţin
puţin
puţin
puţin
puţin
puţin

23
25
27
29
31
32

tone,
tone,
tone,
tone,
tone,
tone

dar
dar
dar
dar
dar

mai
mai
mai
mai
mai

mică
mică
mică
mică
mică

de
de
de
de
de

25
27
29
31
32

tone
tone
tone
tone
tone

615
623
973
1.545
1.545
1.545

623
973
1.545
2.291
2.291
2.291

(4) In cazul unei Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de
transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
Combinaţii de autovehicule
(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă
cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Art. 470 (6) )-Legea 227/2015
Impozitul(lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă sistem de suspensie Alte sisteme de
admisă
pneumatică sau
suspensie pentru
echivalentele
axele motoare
recunoscute
I. 2 + 1 axe
1.
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
0
0
2.
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
0
0
3.
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
0
60
4.
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
60
137
5.
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
137
320
6.
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
320
414
7.
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
414
747
8.
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
747
1.310
9.
Masa de cel puţin 28 tone
747
1.310
II.2 + 2 axe
1.
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
128
299
2.
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
299
491
3.
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
491
721
4.
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
721
871
5.
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
871
1.429
6.
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
1.429
1.984
7.
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
1.984
3.012
8.
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
1.984
3.012
9.
Masa de cel puţin 38 tone
1.984
3.012
II 2 + 3 axe
I.
1.
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
1.579
2.197

2.
Masa de cel puţin 38 tone, dar
3.
Masa de cel puţin 40 tone
IV 3 + 2 axe
.
1.
Masa de cel puţin 36 tone, dar
2.
Masa de cel puţin 38 tone, dar
3.
Masa de cel puţin 40 tone, dar
4.
Masa de cel puţin 44 tone
V. 3 + 3 axe
1.
Masa de cel puţin 36 tone, dar
2.
Masa de cel puţin 38 tone, dar
3.
Masa de cel puţin 40 tone, dar
4.
Masa de cel puţin 44 tone

mai mică de 40 tone

2.197
2.197

2.986
2.986

mai mică de 38 tone
mai mică de 40 tone
mai mică de 44 tone

1.395
1.937
2.679
2.679

1.937
2.679
3.963
3.963

mai mică de 38 tone
mai mică de 40 tone
mai mică de 44 tone

794
960
1.434
1.434

960
1.434
2.283
2.283

(5) In cazul uei remorci, semiremorci sau rulote care nu face parte din nicio combinatie
de autovehicule impozitul pe mijloacele de transport si a mijloacelor de transport pe
apa, este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator
Remorci, semiremorci sau rulote

Art. 470 (7)
-Legea 227/2015
Masa totală maximă autorizată
a) Până la o tonă, inclusiv
b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone

Impozit– lei –
9
34
52
64

Mijloace de transport pe apă
Art. 470 (8)
-Legea 227/2015

Impozit– lei –

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
21
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
56
3. Bărci cu motor
210
4. Nave de sport şi agrement
Între 0 şi 1119
5. Scutere de apă
210
6. Remorchere şi împingătoare:
x
a) până la 500 CP, inclusiv
559
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv
909
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv
1398
d) peste 4000 CP
2237
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta
182
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
x
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv
182
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone,
280
inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone
490

2. Declararea si datorarea umpozitului pe mijlacele de transport
(1) In cazul dobandirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligatia sa
depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are
domiciliul, sediul sau punct de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si

datoreaza impozit pe mijloacele de transport incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator
inmatricularii sau inregistrarii mijlocului de transport.
(2) In cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligatia sa
depuna o declaratie la organul fiscal in a carui raza teritoriala de competenta isi are dmoiciliul,
sediul sau pct. De lucru, in termen de 30 de zile de la data radierii si inceteaza sa datoreze
impozitul incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
(3) In cazul oricarei situatii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de
transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului, contribuabilul are obligatia depunerii
declaratiei fiscale cu privire la mijlocul de transport, in termen de 30 zile, inclusiv de la
modificarea survenita si datoreaza impozitul in noile conditii incepand cu data de 1 ianuarie a
anului urmator.
3. Plata impozitului
(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la
datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.
(2)Impozitul pe mijlocul de transport, datorat aceluias buget local de catre contribuabili,
persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen
de plata.
(3)Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10 %.

Cap. V TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A
AUTORIZATIILOR:
1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de
construire si a altor avize si autorizatii:

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, se stabileste pentru zona rurala in functie
de suprafata pentru care se solicita, dupa cum urmeaza:
a) pana la 150 m.p, inclusiv
b) intre 151-250 m.p inclusiv
c) intre 251-500 m.p inclusiv
d) intre 501 – 750 m.p inclusiv
e) intre 751- 1000 m.p inclusiv
f) peste 1000 m.p

- 2,5 lei
3 lei
4 lei
5 lei
6 lei
- 7+0,01 lei /m pentru fiecare m 2 ce depaseste 1000m2

(2) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea
teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul C.J.- 13 lei
(3) Taxa pentru eliberare autorizatie construire pentru o cladire rezidentiala este egala cu 0,5%
lei din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.
(4) Taxa pentru eliberare autorizatie construire pentru alte constructii decat cele rezidentiale
este egala cu 1 % lei din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii, inclusiv valoarea
instalatiilor aferente.

(5) Taxa datorata pentru autorizatia de construire se stabileste pe baza valorii lucrarilor de
constructie declarate de persoana care solicita autorizatia si se plateste inainte de emiterea
acesteia. In termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de
15 zile de la data care expira autorizatia respectiva, trebuie depusa o declaratie privind valoarea
lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice
locale.
(6) Taxa pentru prelungirea unui certificate de urbanism sau a unei autorizatii de construire
este egala cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.
(7) Taxa pentru eliberare autorizatie de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este
egala cu 0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri
aferenta partii desfiintate.
(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau escavari: - 7 lei/m 2 pentru fiecare m2
afectat la suprafata solului. In 30 zile de la finalizarea fazelor de cercetare si prospectare,
contribuabilii au obligatia sa declare suprafata efectiv afectata de foraj sau excavari.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in
vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este
egala cu 30% din valoare autorizata a lucrarilor de organizare de santier.
(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote
este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.
(11) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate
pe caile sau spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a
firmelor si reclamelor : - 7 lei/m.p. din suprafata ocupata de constructie.
(12) Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele
publice de apa, gaze, termice, canalizare,energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu: 11
lei
pentru fiecare racord.
(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste in
suma de 9 lei.
2. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati
(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare este de 20 lei.
(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru eliberarea carnetului
de comercializare a produselor din sectorul agricol sunt dupa cum urmeaza:
-Taxa pentru eliberare atestat producator:

- 10 lei;

-Taxa pentru eliberare carnet comercializare:

- 20 lei;

-Taxa viza semestriala atestat producator:

- 10 lei.

(3) Persoanele a caror activitate este inregistrata in grupele CAEN 561-Restaurante, 563Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932- Alte activitati recreative si distractive,

datoreaza bugetului local al comunei in a carui raza administrativ- teritoriala se desfasoara
activitatea, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea acestor
activitati, in functie de suprafata aferenta activitatilor respective, dupa cum urmeaza:
a) 8 lei/m2 , pentru o suprafata de pana la 500 m2, inclusiv
b) 16 lei/ m2 , pentru o suprafata mai mare de 500 m2
(4) Autorizatia privind desfasurarea activitatilor prevazute la alin(3), se emite de catre
primarul in a carui raza de competenta se afla sediul sau punctul de lucru.
CAP. VI TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR
DE RECLAMA SI PUBLICITATE:
1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
(1) 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 datorează plata taxei
prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin
mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.
(2) 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, respectiv publicitatea realizată prin
ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.
(3) 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.
(4) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei
respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
(5) Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind 2 %.
(6) 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.
(7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă 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. ART. 478 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
1) In cazul unui afisaj la locul unde persoana deruleaza o activitate economica:- 28 lei anual;
2) In cazul oricarui alt panou publicitar sau afisaj, indiferent de locul unde este amplasat:-20
lei/an
CAP. VII IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Reguli generale
(1) 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.
(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza
căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.
1. Impozitul pe spectacole, se calculeaza prin aplicarea unei cote la suma incasata din vanzarea
biletelor de intrare si a abonamentelor, dupa cum urmeaza:

a) 2% pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta
manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competitie sportiva interna sau internationala;
b) 4% in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a).
2. Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare
celei in care a avut loc spectacolul.
CAP. VIII ALTE TAXE LOCALE
1. Incepand cu anul 2016 se instituie urmatoarele taxe pentru detinerea sau utilizarea
echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica
locala: taxa pentru vehicule pentru care nu exista obligatia inmatricularii la politie se
stabileste in cuantum de 34 lei/an
Vehiculele supuse obligatiei de inregistrare:
1.autocositoare;
2.autoexcavator(excavator pe autosasiu);
3.autogreder sau autogreper;
4.buldozer pe pneuri;
5.compactor autopropulsat; combina Agricola ptr. Recoltat cereale sau furaje
6.excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu robot pentru sapat santuri sau
excavator pe pneuri
7.freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat;
8.freza rutiera;
9.incarcator cu o cupa pe pneuri;
10.instalatie autopropulsata de sortare- concasare;
11.macara cu greifer;
12.macara mobila pe pneuri;
13.macara turn autopropulsata;
14.masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele:
a)lucrari de terasamente;
b)constructia si intretinerea drumurilor;
c)decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri;
d)finisarea drumurilor;
e)forat;
f)turnarea asfaltului;
g)inlaturarea zapezii;
15.sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne;
16.tractor pe pneuri;
17.troliu autopropulsat;
18.utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor;
19.vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa;
20.vehicul pentru macinat si compactat deseuri;
21.vehicul pentru taiat si compactat deseuri;
22.vehicul pentru marcarea drumurilor;
23.vehicul cu tractiune animala;
24.remorci, semiremorci si rulote
25.vehicule autopropulsate pe doua roti;
26.ATV – patru roti

2. Taxa inchiriere buldoexcavator: 100 lei/ora.

3. TAXA DE INMATRICULARE A AUTOVEHICULELOR SI REMORCILOR,
PERMANENTA SAU TEMPORARA conform Legii 117/ 30.06.1999 cu modificarile si
completarile ulterioare:
1 ) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata
de pana la 3500 kg, inclusive
- 60 lei
2) autovehicule si remorci cu masa totala autorizata
mai mare de 3500 kg
- 145 lei
4. Alte taxe locale :
1. TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE STARE CIVILĂ
a) Taxa eliberarea Anexa 24 pentru deschiderea procedurii succesorale - 10 lei
b) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrative este in cuantum de
700 lei.
c) Taxa pentru depunerea documentelor in vederea casatoriei – 20 lei
d) Taxa eliberare certificate de stare civila -10 lei
e) Taxa pentru transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare
civilă întocmite de autorităţile străine – 30 lei
f) Taxa inregistrare, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui - 15 lei
g) Taxa pentru inregistrare nastere - 10 lei
2. TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE URBANISM
Taxa pentru obtinerea formularelor tipizate prevazute de Ordinul 91/1991 pentru
aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a continutului documentatiilor prevazute
de Legea
nr. 50/1991, republicata:
a) Formular tipizat pentru certificate de urbanism - 2 lei
b) Formular tipizat pentru autorizatia de construire/desfiintare - 4 lei
c) Eliberarea planului de incadrare in zona de dimensiuni A4 -15 lei
3. TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE CADASTRU – AGRICULTURA – CONTABILITATE
a) Taxa pentru eliberare documente din arhiva: - 10 lei/ pg.
b) Taxa de deplasare pentru remasurarea terenurilor si solutionare litigii terenuri agricole si
neagricole:
- 40 lei, daca terenul este situat in intravilanul localitatii si
- 60 lei in extravilanul localitatii
c) Taxa pentru inregistrarea contractelor de arenda (contract de arenda reglementat in
Codul Civil) cat si verificarea de catre compartimentul agricol a suprafetelor de teren din
evidentele arendasilor si arendatorilor : - 10 lei
d) Taxa pentru eliberare de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, detinute de consiliile locale – 28 lei pentru fiecare m 2 sau fractiune de m.p.
4. TAXE PENTRU DESFACERE/ COMERCIALIZARE MARFURI PIATA
- Pentru vanzare de produse la tarabe inchiriate sau neinchiriate din targul comunal - 10 lei/zi
- Pentru vanzarea pe alte suprafete din incinta targului comunal sau domeniul public al comunei
-5 lei/zi

- Pentru vanzarea de cereale - 15 lei/ masina sau alte vehicule
- Pentru vanzare diverse produse din camioane, remorci sau alte vehicule - 15 lei/zi
- Pentru vanzari stradale ocazionale -10 lei/zi
- Pentru comercializare branzeturi - 10 lei/m.p./zi in incintele amenajate
- Pentru comercializare peşte - 20 lei/zi in incintele amenajate
- Pentru vanzarea de animale vii:
- bovine, cabaline, porcine: - peste 6 luni - 4 lei/ cap/ zi
- sub 6 luni – 2 lei/ cap/ zi
- ovine si caprine - 4 lei / cap /zi
- pasari mari - 1 leu/ cap/ zi
- pui pana la o luna: - pentru 50 bucati - 2 lei / zi
- Pentru vanzari carne (porc, vita, oaie, capra): -10 lei/cap/zi
5. Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala, adeverintelor si a oricaror altor
inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie: - persoane fizice - 4 lei
- persoane juridice – 10 lei
6. Taxa Xerox - 0,50 lei pentru fiecare pagina A4 si A5
-1,00 lei pentru pagina A3
7. Pentru anul fiscal 2016 nivelul taxelor extrajudiciare de timbru sunt cele stabilite prin
Legea nr.117/1999, cu modificarile ulterioare.
8. Taxa pentru eliberare titlu de proprietate cf. L.117/1999 - 15 lei/ha sau fractiune de ha.
9. Taxa pentru certificare copie conform cu originalul - 1 lei/pag.
10. Taxa intocmire documente pentru oferte vanzare-cumparare teren, conform Legii
17/2014 - 50 lei.
CAP. IX SANCTIUNI
1.
Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice:
Conform art. 493 alin. (3)- Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda
de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amenda de la 279 lei la 696 lei ;
Conform art. 493 alin. (4) - Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea,
vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la
spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la 1578 lei .
2.
Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice
Conform art. 493 alin. (5) - In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale
amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%, respectiv:
- contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1116 lei,
iar cele prevazute la alit. b)-d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei. Incalcarea normelor tehnice
privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si
a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la
1300 lei la 6312 lei.

3. Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6),(7),alin(10)
lit.c), alin.(12) si (13), art. 466 alin. (2),(5), (7) lit c), alin.(9) si (10), art. 471 alin.(2), (4),(5) si alin.(6)
lit.b)
si c), art. 474 alin. (7) lit.c),alin.(11), art. 478 alin. (5), art. 4783 alin. (2);
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6),(7),alin(10) lit.c), alin.(12)
si (13), art. 466 alin. (2),(5), (7) lit c), alin.(9) si (10), art. 471 alin.(2), (4),(5) si alin.(6) lit.b)
si c), art. 474 alin. (7) lit.c),alin.(11), art. 478 alin. (5), art. 4783 alin. (2);

CAP. X DISPOZITII FINALE
1. - În vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se

stabilesc următoarele reguli:
a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri
nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii
până la data de 31 martie 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin
comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I, a prezentului cod;
b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care
le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea
impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;
c) persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace
de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul
circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens,
însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale
autorităţii publice locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;
d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a
impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.
456, 464 şi 469 din Legea 227/ 2015 se aplică începând cu data de 1 ianuarie
2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31
decembrie 2015 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale
autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv.

