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                     Anexa nr.  1. la H.C.L nr.50/ 27.11.2012 
TABLOUL 

 
 
 

CU VALORILE  IMPOZABILE , IMPOZITELE ,TAXELE  LOCAL E  ŞI  AMENZILE, STABILITE IN SUME FIXE  
SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 2013 

 
CAPITOLUL I  - CODUL FISCAL - TITLUL IX - IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

Art. 249.  
(1) Orice persoanã care are în proprietate o clãdire situatã în România datoreazã anual impozit pentru acea clãdire, exceptând cazul în care în prezentul 

titlu se prevede diferit. 
 (2) Impozitul prevãzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clãdiri, precum şi taxa pe clãdiri prevãzutã la alin. (3) se datoreazã cãtre bugetul 

local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasatã clãdirea. În cazul municipiului Bucureşti, impozitul şi taxa pe clãdiri se datoreazã cãtre 
bugetul local al sectorului în care este amplasatã clãdirea.  

(3) Pentru clãdirile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ - teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinţã, dupã caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clãdiri, care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţã, dupã caz, în condiţii similare impozitului pe clãdiri.  

 (4) În cazul în care o clãdire se aflã în proprietatea comunã a douã sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clãdirii datoreazã 
impozitul pentru spaþiile situate în partea din clãdire aflatã în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili pãrþile individuale ale proprietarilor în comun, 
fiecare proprietar în comun datoreazã o parte egalã din impozitul pentru clãdirea respectivã. 

 (5) În înţelesul prezentului titlu, clãdire este orice construcţie situatã deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinþa 
sa, şi care are una sau mai multe încãperi ce pot servi la adãpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar 
elementele structurale de bazã ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite. 

 Încãperea reprezintã spaţiul din interiorul unei clãdiri.  
Art. 251. 
 (1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clãdiri se calculeazã prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilã a clãdirii. 
 (2) În cazul unei clãdiri care are pereþii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clãdirii se identificã în tabelul prevãzut la 

alin. (3) valoarea impozabilã cea mai mare corespunzãtoare tipului clãdirii respective. 
(3) Valoarea impozabilã a clãdirii, exprimatã în lei, se determinã prin înmulţirea suprafeţei construite desfãşurate a acesteia, exprimate în metri pãtraţi, cu valoarea 

impozabilã corespunzãtoare, exprimatã în lei/m2, din tabelul urmãtor: 
(4) Suprafaţa construitã desfãşuratã a unei clãdiri se determinã prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clãdirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau 

ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţã şi suprafeţele scãrilor şi teraselor neacoperite. 
 
Valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3), impozitele şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei şi care se indexează/ajustează anual, 

în condiţiile art. 292 şi respectiv art. 295 alin. (12), precum şi amenzile care se actualizează potrivit art. 294 alin. (7) 
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I. LEGEA NR. 571/2004 privind Codul fiscal 
II.   

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI  TAXA PE CLADIRI  

A. Persoane fizice  
VALORILE  IMPOZABILE  

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 
Art.251 alin.(3)  

 
 
 

Tipul clădirii  
 

 
Valoarea impozabilă 

- lei/m² - 
Cu instalaţii de apă, canalizare, 

electrice şi încălzire [condiţii 
cumulative] 

Fără instalaţii de apă, canalizare, 
electricitate sau încălzire 

 
NIVELURILE   
EXISTENTE 

IN ANUL 2012 

NIVELURILE   
APROBATE 

PENTRU ANUL 2013 

NIVELURILE   
EXISTENTE 

IN ANUL 2012 

NIVELURILE   
APROBATE 

PENTRU ANUL 
2013 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă, arsă sau din 
orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic                                       

806 806 478 478 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsă, din 
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic   219 219 137 137 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic   137 137 123 123 

D. Clădire-anexa cu pereţii exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic   

82 82 54 54 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresa încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi/sau la mansarda, utilizate ca locuintă, în oricare dintre tipurile 
de clădiri prevăzute la lit. A - D                                   

75% din suma care s-ar aplica clădirii  75% din suma care s-ar aplica clădirii  

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresa încăperi amplasate la subsol, 
la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare 
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D                       

50% din suma care s-ar aplica clădirii  50% din suma care s-ar aplica clădirii  
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Ierarhizarea funcţionalã a localitãţilor urbane şi rurale, potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001, este urmãtoarea: extras din art.247 p.2 al H.G 44/2004 
a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţã europeanã; 
b) rangul I - municipii de importanţã naţionalã, cu influenţã potenţialã la nivel european; 
c) rangul II - municipii de importanţã interjudeţeanã, judeţeanã sau cu rol de echilibru în reţeaua de localitãţi; 
d) rangul III - oraşe; 
e) rangul IV - sate reşedinţã de comune; 
f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.   
 
(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajusteaza în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasata clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (3) cu 
coeficientul de corectie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 
 Zona în cadrul           Rangul localităţii                  
  localităţii                                                       
                       0       I       II       III        IV       V    
        A         2,60  2,50   2,40    2,30    1,10   1,05   
        B         2,50  2,40   2,30    2,20    1,05   1,00   
        C         2,40  2,30   2,20    2,10    1,00   0,95   
        D         2,30  2,20   2,10    2,00    0,95   0,90   
        Având în vedere faptul că localitatea Bilca este localitate de rangul IV, se vor aplica următorii coeficienţi: Zona A : 1,10; Zona B: 1,05;  Zona C:1,00; Zona D: 0,95. 
    (6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corectie prevăzut la alin. (5) se reduce cu 0,10. 
    (7) Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 
    a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 
    b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 
    (8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, se majorează cu câte 5% pentru fiecare 
50 metri patrati sau fracţiune din aceştia. 
    (8^1) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se 
actualizează, astfel ca acesta se considera ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. 

(9) Dacã dimensiunile exterioare ale unei clãdiri nu pot fi efectiv mãsurate pe conturul exterior, atunci suprafaþa construitã desfãşuratã a clãdirii se determinã prin 
înmulţirea suprafeţei utile a clãdirii cu un coeficient de transformare de 1,20. 

Art. 252 
Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează: 
    a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
    b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
    c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. 
    (2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală. 
    (3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost 
dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. 
    (4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în 
raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice 
aprobate prin hotărâre a Guvernului. 
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Art. 253.  
(1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clãdiri se calculeazã prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clãdirii. 
 (3) Valoarea de inventar a clãdirii este valoarea de intrare a clãdirii în patrimoniu, înregistratã în contabilitatea proprietarului clãdirii, conform prevederilor legale în vigoare. 
 (31) În cazul clãdirii la care au fost executate lucrãri de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de cãtre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are 
obligaţia sã comunice locatorului valoarea lucrãrilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminãrii lucrãrilor respective. 
(4) În cazul unei clãdiri a cãrei valoare a fost recuperatã integral pe calea amortizãrii, valoarea impozabilã se reduce cu 15%. 
 (5) În cazul unei clãdiri care a fost reevaluatã, conform reglementãrilor contabile, valoarea impozabilã a clãdiri este valoarea contabilã rezultatã în urma reevaluãrii, 
înregistratã ca atare în contabilitatea proprietarului - persoanã juridicã.  
(51) În cazul clãdirilor care aparţin instituţiilor de credit ce aplicã Standardele internaþionale de raportare financiarã şi aleg ca metodã de evaluare ulterioarã modelul bazat pe 
cost, valoarea impozabilã a acestora este valoarea rezultatã din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la compartimentul de specialitate al administraţiei 
publice locale. 
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B. PERSOANE JURIDICE 
NIVELURILE  APROBATE 

PENTRU ANUL 2013 

Cota aplicată asupra  valorii de inventar a clădirii (%)  
Art.253 alin.(2) – cota de impozit stabilită prin HCL  1,5% 

Art.253 alin.(6) – cota de impozit stabilită prin HCL 
Pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă,  

10% 
 

Pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta 30% 

Art.253 alin.(9) – cota de impozit stabilită prin HCL  
Pentru clădirile cu destinatie turistică ce nu functionează în cursul unui an calendaristic. 

5% 

 
 (61) Cota impozitului pe clãdiri prevãzutã la alin. (6) se aplicã la valoarea de inventar a clãdirii înregistratã în contabilitatea persoanelor juridice, pânã la sfârşitul lunii în care 
s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clãdirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cãrora cota impozitului pe clãdiri este cea prevãzutã la alin. (2). 
 (7) - În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: 
    a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar; 
    b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a 
locatarului, conform prevederilor legale în vigoare; 
   c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenta, impozitul pe clădiri este datorat de locator. 
(8) Impozitul pe clãdiri se aplicã pentru orice clãdire deþinutã de o persoanã juridicã aflatã în funcţiune, în rezervã sau în conservare, chiar dacã valoarea sa a fost recuperatã 
integral pe calea amortizãrii. 
(10) Sunt exceptate de la prevederile alin. (9) structurile care au autorizaţie de construire în perioada de valabilitate, dacã au început lucrãrile în termen de cel mult 3 luni de la 
data emiterii autorizaţiei de construire. 

Dobândirea, înstrãinarea şi modificarea clãdirilor 
 

Art. 254.  
 (1) În cazul unei clãdiri care a fost dobânditã sau construitã de o persoanã în cursul anului, impozitul pe clãdire se datoreazã de cãtre persoana respectivã cu începere de la 
data de întâi a lunii urmãtoare celei în care clãdirea a fost dobânditã sau construitã. 
 (2) În cazul unei clãdiri care a fost înstrãinatã, demolatã sau distrusã, dupã caz, în cursul anului, impozitul pe clãdire înceteazã a se mai datora de persoana respectivã cu 
începere de la data de întâi a lunii urmãtoare celei în care clãdirea a fost înstrãinatã, demolatã sau distrusã. 
 (3) În cazurile prevãzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe clãdiri se recalculeazã pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplicã acelei persoane. 
 (4) În cazul extinderii, îmbunãtãţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificãri aduse unei clãdiri existente, impozitul pe clãdire se recalculeazã începând cu data de întâi a 
lunii urmãtoare celei în care a fost finalizatã modificarea. 
(5) Orice persoanã care dobândeşte, construieşte sau înstrãineazã o clãdire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscalã la compartimentul de specialitate al autoritãþii 
administraţiei publice locale în a cãrei razã de competenţã se aflã clãdirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrãinãrii sau construirii. 
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 (6) Orice persoanã care extinde, îmbunãtãţeşte, demoleazã, distruge sau modificã în alt mod o clãdire existentã are obligaţia sã depunã o declaraţie în acest sens la 
compartimentul de specialitate al autoritãţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificãri. 
 (61) Declararea clãdirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este condiţionatã de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliarã.  
(8) Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cazul persoanelor juridice, pentru clãdirile construite potrivit Legii nr. 50/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile 
ulterioare, data dobândirii clãdirii se considerã dupã cum urmeazã:  
a) pentru clãdirile executate integral înainte de expirarea termenului prevãzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului - verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 
15 zile de la data terminãrii efective a lucrãrilor; 
 b) pentru clãdirile executate integral la termenul prevãzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului - verbal de recepţie în termenul 
prevãzut de lege; 
 c) pentru clãdirile ale cãror lucrãri de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevãzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitãţii 
autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirãrii acestui termen şi numai pentru suprafaţa construitã desfãşuratã care are elementele structurale de bazã ale unei clãdiri, în speţã 
pereţi şi acoperiş. Procesul - verbal de recepţie se întocmeşte la data expirãrii termenului prevãzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrãrilor, precum şi 
suprafaţa construitã desfãşuratã în raport cu care se stabileşte impozitul pe clãdiri.  
(9) Declararea clãdirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autoritãţilor administraţiei publice locale reprezintã o obligaþie legalã a contribuabililor care 
deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacã ele au fost executate fãrã autorizaţie de construire. 
 

Plata impozitului 
Art. 255.  
(1) Impozitul/taxa pe clãdiri se plãteşte anual, în douã rate egale, pânã la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
 (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clãdiri, datorat pentru întregul an de cãtre contribuabili, pânã la data de 31 martie a anului respectiv, se acordã o bonificaţie de  
10%. 
 (3) Impozitul anual pe clãdiri, datorat aceluiaşi buget local de cãtre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pânã la 50 lei inclusiv, se plãteşte integral pânã la primul 
termen de platã. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clãdiri amplasate pe raza aceleiaşi unitãţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referã la 
impozitul pe clãdiri cumulat. 
  

CAPITOLUL III  -  IMPOZITUL SI TAXA  PE  TEREN  
 
Art. 256.  
 (1) Orice persoanã care are în proprietate teren situat în România datoreazã pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel. 
 (2) Impozitul prevãzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren prevãzutã la alin. (3) se datoreazã cãtre bugetul local al comunei în care 
este amplasat terenul.  
 (3) Pentru terenurile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţã, se 
stabileşte taxa pe teren care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţã, dupã caz, în condiţii similare 
impozitului pe teren.  
(4) În cazul terenului care este deţinut în comun de douã sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreazã impozit pentru partea din teren aflatã în proprietatea sa. În cazul 
în care nu se pot stabili pãrţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datoreazã o parte egalã din impozitul pentru terenul respectiv. 
 (5) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga duratã a acestuia, impozitul pe teren se datoreazã de locatar. 
 (6) În cazul în care contractul de leasing înceteazã, altfel decât prin ajungerea la scadenţã, impozitul pe teren este datorat de locator. 
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Calculul impozitului 
Art. 258.  
(1) Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numãrul de metri pãtraţi de teren, rangul localitãţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţã a 
terenului, conform încadrãrii fãcute de consiliul local. 
 (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţã terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimatã în hectare, cu suma corespunzãtoare prevãzutã în urmãtorul tabel: 
 
 

 
            A.  IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLAS ATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUC ŢII    

Art.258 alin.(2)                                                                                                         - lei/ha - 
Zona în 
cadrul 

localităţii  

NIVELURILE EXISTENTE  
IN ANUL 2012 

NIVELURILE   APROBATE 
PENTRU ANUL 2013 

Nivelul impozitului, aferent localităţii de rang IV Nivelul impozitului, aferent localităţii de rang IV 

A 766 766 
B 613 613 
C 460 460 
D 300 300 

 
(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altã categorie de folosinţã decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte 
prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimatã în hectare, cu suma corespunzãtoare prevãzutã la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 
corespunzãtor prevãzut la alin.(5). 
(4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul urmãtor: 
 
 

 B. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAV ILAN –  
ORICE ALT Ă CATEGORIE DE FOLOSIN ŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII  

- lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosinţă 

NIVELUL  

Zona A Zona B Zona C 
 

Zona D 
 

  Nivel existent 
in anul 2012 

Nivel propus 
pentru anul 

2013 

Nivel existent 
in anul 2012 

Nivel 
propus pentru 

anul 2013 

Nivel existent 
in anul 2012 

Nivel propus 
pentru anul 

2013 

Nivel existent 
in anul 2012 

Nivel propus 
pentru anul 

2013 
1 Teren arabil 24 24 18 18 16 16 13 13 
2 Păşune 18 18 16 16 13 13 11 11 
3 Fâneaţă 18 18 16 16 13 13 11 11 
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4 Vie 40 40 30 30 24 24 16 16 
5 Livadă 46 46 40 40 30 30 24 24 
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 
24 24 18 18 16 16 13 13 

7 Teren cu ape 13 13 11 11 7 7 X X 
8 Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X 
9 Neproductiv X X X X X X X X 

 
(5) Suma stabilitã conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzãtor prevãzut în urmãtorul tabel: 
         Rangul localităţii                       Coeficientul de corectie         
             O                                                              8,00           
             I                                                               5,00           
             II                                                              4,00           
             III                                                            3,00           
             IV                                                            1,10           
             V                                                             1,00           
           Având în vedere faptul că, comuna Bilca este o localitate de rangul IV, coeficientul de corecţie care va fi aplicat este  1,10. 
(51) Ca excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altã categorie de 
folosinţã decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculeazã conform prevederilor alin. (3)-(5) numai dacã îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarele condiţii:  
a) au prevãzut în statut, ca obiect de activitate, agriculturã; 
 b) au înregistrate în evidenţa contabilã venituri şi cheltuieli din desfãşurarea obiectului de activitate prevãzut la lit. a). 
(52) În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unitãţii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeazã conform alin. (2)-
teren cu construcţii 
 (6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimatã în ha, cu suma corespunzãtoare prevãzutã în 
urmãtorul tabel, înmulţitã cu coeficientul de corecţie corespunzãtor prevãzut la art. 251 alin.(5): 

C. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAV ILAN –  
Art.258 alin.(6)                                                                                                                                                                   - lei/ha - 

                         Zona 
 
Categoria  
de  folosinţă 

Zona A Zona B Zona C 
 

Zona D 
 

  Nivel existent 
in anul 2012 

Nivel propus 
pentru anul 

2013 

Nivel existent 
in anul 2012 

Nivel 
propus pentru 

anul 2013 

Nivel existent 
in anul 2012 

Nivel propus 
pentru anul 

2013 

Nivel existent 
in anul 2012 

Nivel propus 
pentru anul 

2013 
1 Teren cu construcţii 27 27 24 24 22 22 19 19 
2 Arabil 43 43 41 41 39 39 36 36 
3 Păsune 24 24 22 22 19 19 17 17 
4 Fâneaţă 24 24 22 22 19 19 17 17 
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5 Vie pe rod, până la cea 
prevăzută la  nr. crt. 51 

48 48 46 46 43 43 41 41 

51 Vie până la intrarea pe rod X X X X X X X X 
6 Livada pe rod, alta decât 

cea prev. la nr.crt.61 
48 48 46 46 43 43 41 41 

61 Livada până la intrarea pe 
rod 

X X X X X X X X 

7 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră, cu 
excepţisa  celui prevăzut 
la nr. crt. 71 

14 14 12 12 10 10 7 7 

71 Pădure în vârstă de până 
la 20 ani şi pădure cu rol 
de protecţie 

X X X X X X X X 

8 Teren cu apă, altul decât 
cel cu amnajări piscicole 

5 5 4 4 2 2 1 1 

81 Teren cu amenajări 
piscicole 

29 29 27 27 24 24 22 22 

9 Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X 
10 Teren  neproductiv X X X X X X X X 
 
 (7) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clãdirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţã 
se pot face numai pe bazã de documente, anexate la declaraţia fãcutã sub semnãtura proprie a capului de gospodãrie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al 
gospodãriei, potrivit normelor prevãzute la art. 293, sub sancţiunea nulitãţii. 
 (8) Atât în cazul clãdirilor, cât şi al terenurilor, dacã se constatã diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia realã rezultatã din mãsurãtorile executate 
în condiţiile Legii cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, republicatã, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, 
dovedite prin lucrãri tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrãrile tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciarã, iar 
modificarea sarcinilor fiscale opereazã începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei în care se înregistreazã la compartimentul de specialitate lucrarea respectivã, ca anexã 
la declaraţia fiscalã. 
Art. 259. 
(1) Pentru un teren dobândit de o persoanã în cursul unui an, impozitul pe teren se datoreazã de la data de întâi a lunii urmãtoare celei în care terenul a fost dobândit. 
 (2) Pentru orice operaţiune juridicã efectuatã de o persoanã în cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana înceteazã a mai 
datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii urmãtoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului. 
 (3) În cazurile prevãzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculeazã pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplicã acelei persoane. 
 (4) Dacã încadrarea terenului în funcþie de poziţie şi categorie de folosinţã se modificã în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modificã impozitul 
datorat pe teren, impozitul datorat se modificã începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei în care a intervenit modificarea. 
 (5) Dacã în cursul anului se modificã rangul unei localitãţi, impozitul pe teren se modificã pentru întregul teren situat în intravilan corespunzãtor noii încadrãri a localitãţii, 
începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor celui în care a intervenit aceastã modificare. 
 (6) Orice persoanã care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autoritãţii administraţiei publice 
locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeazã dupã data achiziţiei. 
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(7) Orice persoanã care modificã folosinţa terenului are obligaţia de a depune o declaraþie privind modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de specialitate al 
autoritãţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeazã dupã data modificãrii folosinţei.  
 
 

Plata impozitului 
 Art. 260.  
(1) Impozitul/taxa pe teren se plãteşte anual, în douã rate egale, pânã la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
 (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de cãtre contribuabili, pânã la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordã o 
bonificaţie de 10%. 
 (3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de cãtre contribuabili, persoane fizice şi juridice, de pânã la 50 lei inclusiv, se plãteşte integral pânã la primul 
termen de platã. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unitãţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referã la 
impozitul pe teren cumulat. 
*Persoanele care au inchiriat teren  din domeniul privat al comunei Bilca  vor achita  plata redevenţa pentru închiriere  într-o singura tranşă  data de 1.11.2013. 
 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE  MIJLOACELE  DE TRANS PORT 
 
Art. 261. 
 (1) Orice persoanã care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datoreazã un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu 
excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.  
(2) Taxa prevãzutã la alin. (1), denumitã în continuare impozitul pe mijloacele de transport*) , se plãteşte la bugetul local al unitãţii administrativ-teritoriale unde persoana 
îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupã caz. 
 (3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga duratã a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreazã de 
locatar.  
(4) În cazul în care contractul de leasing înceteazã altfel decât prin ajungerea la scadenţã, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.  
(5) Pânã la prima înmatriculare/înregistrare în România, în înţelesul prezentului titlu, mijlocul de transport este considerat marfã. Dupã prima înmatriculare/înregistrare, 
mijlocul de transport, în înţelesul prezentului titlu, nu mai poate fi considerat marfã şi pentru acesta se datoreazã impozit pe mijloacele de transport.  
 

Calculul taxei 
Art. 263.  
(1) Impozitul pe mijloacele de transport*) se calculeazã în funcþie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevãzute în prezentul capitol. 
(2) În cazul oricãruia dintre urmãtoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeazã în funcţie de capacitatea cilindricã a acestuia, prin înmulţirea fiecãrei 
grupe de 200 cm3 sau fracþiune din aceasta cu suma corespunzãtoare din tabelul urmãtor: 
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Art.263 alin.(2)                                               Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
 

 
 

 Mijloc de transport 

valoarea impozitului 
- lei/200 cm³ sau fracţiune - 

NIVELURILE   EXISTENTE 
IN ANUL 2012 

NIVELURILE   APROBATE  
PENTRU ANUL 2013 

  
 I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv 8 8 
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cm3 inclusiv 18 18 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cm3 inclusiv 72 72 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cm3 inclusiv 144 144 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc                                   290 290 
6. Autobuze, autocare, microbuze 24 24 
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă  autorizată de până la 12 tone,                                 30 30 
8. Tractoare înmatriculate 25 18 
II. Vehicule înregistrate   

 
 1. Vehicule cu capacitate cilindrică  
1.1Vehicule înregistrate cu capacitate cilindricã < 4.800 cm3   2 lei 
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindricã  >4.800 cm3   4 lei  
2.   Vehicule fãrã capacitate cilindricã evidenţiată  70  lei/an 
 
(3) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport*) este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective. 
(4) În cazul unui autovehicul de transport de marfã cu masa totalã autorizatã egalã sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzãtoare prevãzutã în tabelul urmãtor: 
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Art.263 alin.(4) *                 Autovehicule de transport marf ă cu masa totală autorizată de peste 12 tone 

 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata 

Impozitul, in lei , pentru vehiculele angajate exclusiv  în operaţiunile 
de transport intern 

Impozitul, in lei , pentru vehiculele angajate în operaţiunile de 
transport intern şi internaţional 

 
Vehicule cu sistem de suspensie 
pneumatica sau un echivalent  

recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de suspensie 

Vehicule cu sistem de suspensie 
pneumatica sau un echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de suspensie 

 

I Vehicule cu doua axe Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 0 133 133 0 0 133 133 

2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 133 367 367 133 133 367 367 

3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 367 517 517 367 367 517 517 

4 Masa de cel puţin15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 517 1169 1169 517 517 1169 1169 

5 Masa de cel puţin 18 tone 517 517 1169 1169 517 517 1169 1169 

II Vehicule cu trei axe Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 

 1 Masa de cel puţin de 15 tone, dar mai putin de 17 
tone 

133 133 231 231 133 133 231 231 

2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 231 474 474 231 231 474 474 

3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 474 615 615 474 474 615 615 

4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 615 947 947 615 615 947 947 

5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 947 1472 1472 947 947 1472 1472 

6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 947 1472 1472 947 947 1472 1472 

7 Masa de cel putin 26 tone 947 947 1427 1427 947 947 1472 1472 

III Vehicule cu patru axe Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 615 623 623 615 615 623 623 

2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 623 973 973 623 623 973 973 

3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 973 1545 1545 973 973 1545 1545 

4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1545 1545 2291 2291 1545 1545 2291 2291 

5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1545 1545 2291 2291 1545 1545 2291 2291 

6 Masa de cel puţin 32 tone 1545 1545 2291 2291 1545 1545 2291 2291 

(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfã cu masa totalã maximã autorizatã egalã sau mai mare de 12 tone, 
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzãtoare prevãzutã în tabelul urmãtor: 
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Art.263 alin.(5)*    Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)  de transport marf ă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone 

 
 
 
 
 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata 

Impozitul, in lei , pentru vehiculele angajate 
exclusiv  în operaţiunile de transport intern 

Impozitul, in lei , pentru vehiculele angajate 
în operaţiunile de transport intern şi internaţional 

Vehicule cu sistem de suspensie 
pneumatica sau un echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de suspensie 

Vehicule cu sistem de suspensie 
pneumatica sau un echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de suspensie 

I Vehicule cu 2+1 axe Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 0 60 60 0 0 60 60 

4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 60 137 137 60 60 137 137 

5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 137 320 320 137 137 320 320 

6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 320 414 414 320 320 414 414 

7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 414 747 747 414 414 747 747 

8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 474 747 1310 1310 747 747 1310 1310 

9 Masa de cel puţin 28 tone 474 747 1310 1310 747 747 1310 1310 

II Vehicule cu 2+2 axe Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 128 299 299 128 128 299 299 

2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 299 491 491 299 299 491 491 

3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 491 721 721 491 491 721 721 

4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 721 781 871 721 721 871 871 

5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 871 1429 1429 871 871 1429 1429 

6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1429 1429 1984 1984 1429 1429 1984 1984 

7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1984 1984 3012 3012 1984 1984 3012 3012 

8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1984 1984 3012 3012 1984 1984 3012 3012 

9 Masa de cel puţin 38 tone  1984 1984 3012 3012 1984 1984 3012 3012 

III Vehicule cu 2+3 axe Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1579 1579 2197 2197 1579 1579 2197 2197 

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2197 2197 2986 2986 2197 2197 2986 2986 

3 Masa de cel puţin 40 tone 2197 2197 2986 2986 2197 2197 2986 2986 
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 IV Vehicule cu 3+2 axe Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1397 1395 1937 1937 1395 1395 1937 1937 

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1937 1937 2697 2679 1937 1937 2679 2679 

3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2697 2679 3963 3963 2679 2679 3963 3963 

4 Masa de cel puţin 44 tone 2697 2679 3963 3963 2679 2679 3963 3963 

V Vehicule cu 3+3 axe Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 Nivel 2012 Propus 2013 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 794 960 960 794 794 960 960 

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 960 1434 1434 960 960 1434 1434 

3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1434 1434 2283 2283 1434 1434 2283 2283 

4 Masa de cel puţin 44 tone 1434 1434 2283 2283 1434 1434 2283 2283 

 
(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevãzutã la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport*) este 
egalã cu suma corespunzãtoare din tabelul urmãtor: 
 
 

 
Art.263 alin.(6)                                                 Remorci , sermiremorci sau rulote    

Masa totală maximă autorizată 
Impozit                                                      -lei- 

NIVELURILE   EXISTENTE 
IN ANUL 2012 

NIVELURILE   APROBATE 
PENTRU ANUL 2013 

 Până la o tona, inclusiv 8 8 
 Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 29 29 
 Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 45 45 
 Peste 5 tone 55 55 

Art.263 alin.(7)                                                 Mijloace de transport pe apa 
 

 
Impozit                                                       -lei- 

NIVELURILE   EXISTENTE 
IN ANUL 2012 

NIVELURILE   APROBATE 
PENTRU ANUL 2013 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 18 18 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 48 48 

3. Bărci cu motor 181 181 
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4. Scutere  de apă 181 181 
8) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindricã sau masa totalã maximã autorizatã a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de 
transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar. 
 
Art. 264. - (1) În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoanã în cursul unui an, impozitul pe mijlocul de transport*) se datoreazã de persoanã de la data de întâi a 
lunii urmãtoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit. 
 (2) În cazul unui mijloc de transport care este înstrãinat de o persoanã în cursul unui an sau este radiat din evidenţa fiscalã a compartimentului de specialitate al autoritãţii de 
administraţie publicã localã, impozitul pe mijlocul de transport*) înceteazã sã se mai datoreze de acea persoanã începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei în care 
mijlocul de transport a fost înstrãinat sau radiat din evidenţa fiscalã. 
 (3) În cazurile prevãzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe mijloacele de transport*) se recalculeazã pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplicã acelei 
persoane. 
 (4) Orice persoanã care dobândeşte/înstrãineazã un mijloc de transport sau îşi schimbã domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscalã cu 
privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritãţii administraţiei publice locale pe a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, 
în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenitã. 
 

Plata taxei 
 

Art. 265.  
(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plãteşte anual, în douã rate egale, pânã la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
 (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de cãtre contribuabili, pânã la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se 
acordã o bonificaţie de 10%.  
(3) Deţinãtorii, persoane fizice sau juridice strãine, care solicitã înmatricularea temporarã a mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia sã achite 
integral, la data solicitãrii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsã între data de întâi a lunii urmãtoare celei în care se înmatriculeazã şi pânã la sfârşitul anului fiscal 
respectiv. 
(4) În situaþia în care înmatricularea priveşte o perioadã care depãşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinãtorii prevãzuţi la alin.(3) 
au obligaţia sã achite integral impozitul pe mijlocul de transport, pânã la data de 31 ianuarie a fiecãrui an, astfel:  
a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual; 
 b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadã care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 
ianuarie şi data de întâi a lunii urmãtoare celei în care expirã înmatricularea.  
(5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de cãtre contribuabili, persoane fizice şi juridice, de pânã la 50 lei inclusiv, se plãteşte integral pânã 
la primul termen de platã. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi 
unitãţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referã la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 
 
 

CAPITOLUL V  -  TAXA  PENTRU  ELIBERAREA CERTIFICAT ELOR, AVIZELOR ŞI A  AUTORIZA ŢIILOR  
 
Art. 266. Orice persoanã care trebuie sã obţinã un certificat, aviz sau altã autorizaţie prevãzutã în prezentul capitol trebuie sã plãteascã taxa menţionatã în acest capitol la 
compartimentul de specialitate al autoritãţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesarã. 

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egalã cu suma stabilitã de consiliul local,  în limitele prevãzute în tabelul urmãtor: 
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(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonã ruralã este egalã cu 50% din taxa stabilitã conform alin. (1). 

 NIVELURILE   EXISTENTE 
IN ANUL 2012 

NIVELURILE   APROBATE 
PENTRU ANUL 2013 

Art. 267 alin. (1)  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban 
 

 

 

- lei - 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism   
a) până la 150 m2, inclusiv 5 5 
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 6 6 
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 8 8 
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 10 10 
e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv 12 12 

f) peste 1000 m2 
12 + 0,01 lei/ m2, pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1000 m2 
12 + 0,01 lei/ m2, pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1000 m2 
Art.267 alin.(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o 
cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta 

0,5% din valoarea autorizata a lucrarii 
de construcţii 

0,5% din valoarea autorizata a lucrarii de 
construcţii 

Art.267 alin.(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavãri 
necesarã studiilor geotehnice, ridicãrilor topografice, exploatãrilor de carierã, 
balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatãri se calculeazã 
înmulţind numãrul de metri pãtra ţi de teren afectat de foraj sau de excavaţie 

7 lei, pentru fiecare m2 afectat 7 lei, pentru fiecare m2 afectat 

Art.267 alin.(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de 
organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse 
in alta autotrizatie de construire 

3% din valoarea autorizata lucrarilor de 
organizare de santier 

3% din valoarea autorizata lucrarilor de 
organizare de santier 

Art.267 alin.(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de 
corturi, casute sau rulote, ori campinguri 

2% din valoarea autorizata a lucrarilor 
de constructie 

2% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
constructie 

Art. 267 alin. (7) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, 
cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi 
pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor 

7 lei, pentru fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

7 lei, pentru fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

Art.267 alin.(8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice 
altã construcţie decât cele prevãzute în alt alineat al prezentului articol  

1% din valoarea autorizata lucrarilor de 
constructie, inclusiv instalatiile aferente 

1% din valoarea autorizata lucrarilor de 
constructie, inclusiv instalatiile aferente 

Art.267 alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare partiala sau 
totala a unei constructii. 

0,1% din valoarea impozabilã a 
construcţiei, stabilitã pentru 

determinarea impozitului pe clãdiri. În 
cazul desfiinţãrii parţiale a unei 

construcţii, taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei se modificã astfel încât sã 
reflecte porţiunea din construcţie care 

urmeazã a fi demolatã.** 

0,1% din valoarea impozabilã a 
construcţiei, stabilitã pentru determinarea 

impozitului pe clãdiri. În cazul 
desfiinţãrii parţiale a unei construcţii, 
taxa pentru eliberarea autorizaþiei se 

modificã astfel încât sã reflecte 
porþiunea din construcţie care urmeazã a 

fi demolatã.** 
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Art.267 alin.(10) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism, sau a unei 
autorizatii de construire 

30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certif. sau a autorizaţiei 
iniţiale. 

 

30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei 

iniţiale 

Art. 267 alin.(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrãrile de 
racorduri şi branşamente la reţele publice de apã, canalizare, gaze, termice, 
energie electricã, telefonie şi televiziune prin cablu 

11 lei, pentru fiecare racord 11 lei, pentru fiecare racord 

Art. 267 alin.(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de cãtre 
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de cãtre primari sau de 
structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean 

13   lei 13   lei 

Art. 267 alin.(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradală şi adresă 

8 lei 8 lei 

(14) Pentru taxele prevãzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrãrilor de construcþie, se aplicã urmãtoarele reguli:  
a) taxa datoratã se stabileşte pe baza valorii lucrãrilor de construcţie declarate de persoana care solicitã avizul şi se plãteşte înainte de emiterea avizului; 
 b) în termen de 15 zile de la data finalizãrii lucrãrilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expirã autorizaţia respectivã, persoana care a obþinut 
autorizaţia trebuie sã depunã o declaraţie privind valoarea lucrãrilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autoritãţii administraţiei publice locale; 
 c) pânã în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finalã privind valoarea lucrãrilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autoritãţii 
administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datoratã pe baza valorii reale a lucrãrilor de construcţie; 
 d) pânã în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritãţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilitã pentru taxã, trebuie 
plãtitã orice sumã suplimentarã datoratã de cãtre persoana care a primit autorizaţia sau orice sumã care trebuie rambursatã de autoritatea administraţiei publice locale. 
(15) În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoanã fizicã, valoarea realã a lucrãrilor de construcţie nu poate fi mai micã decât valoarea impozabilã a clãdirii 
stabilitã conform art. 251 sau  altor reglementări în vigoare după aprobarea 
  
 
 
 
 
 
 
 NIVELURILE   EXISTENTE 

IN ANUL 2012 
NIVELURILE   APROBATE 

PENTRU ANUL 2013 
Art.268 (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfãşurarea unei 

activitãţi economice 
13 lei 13 lei 

(11) Autorizaţiile prevãzute la alin. (1) se vizeazã anual, pânã la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul urmãtor. Taxa de vizã reprezintã 50% din cuantumul taxei 
prevãzute la alin. (1). 
 
 NIVELURILE   EXISTENTE 

IN ANUL 2012 
-lei pentru fiecare m2 sau fractiune de m2 

NIVELURILE   APROBATE 
PENTRU ANUL 2013 

-lei pentru fiecare m2 sau fractiune de m2 
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Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 17  17  

Art. 268 alin. (3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile  
 

 
28 

 

 
28 

 
 

Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător  69 lei 69 lei 
(5) Comercianţii a cãror activitate se desfãşoarã potrivit Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã - CAEN, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997, cu 
modificãrile ulterioare, în clasa 5610 - restaurante şi 5630 - baruri, datoreazã bugetului local al comunei, în a cãrui razã administrativ teritorialã se aflã amplasatã unitatea 
sau standul de comercializare, o taxã pentru eliberarea/vizarea anualã a autorizaţiei privind desfãşurarea activitãţii de alimentaţie publicã, stabilitã de cãtre consiliile locale în 
sumã 3.615 lei.  
(6) Autorizaţia privind desfãşurarea activitãţii de alimentaţie publicã, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege, se emite de cãtre primarul în a 
cãrui razã de competenţã se aflã amplasatã unitatea sau standul de comercializare. 
 

CAPITOLUL VI  -  TAXA  PENTRU  FOLOSIREA MIJLOACELO R DE RECLAM Ă  ŞI PUBLICITATE  
 

Taxa pentru serviciile de reclamã şi publicitate 
Art. 270. 
(1) Orice persoanã, care beneficiazã de servicii de reclamã şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiatã cu altã persoanã, datoreazã 
plata taxei prevãzute în prezentul articol, cu excepþia serviciilor de reclamã şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masã scrise şi audiovizuale. 
(11) Publicitatea realizatã prin mijloace de informare în masã scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activitãţilor agenţilor de publicitate potrivit 
Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã - CAEN, cu modificãrile ulterioare, respectiv publicitatea realizatã prin ziare şi alte tipãrituri, precum şi prin radio, televiziune 
şi Internet. 
(2) Taxa prevãzutã în prezentul articol, denumitã în continuare taxa pentru servicii de reclamã şi publicitate, se plãteşte la bugetul local al unitãţii administrativ-teritoriale în 
raza cãreia persoana presteazã serviciile de reclamã şi publicitate. 
(3) Taxa pentru servicii de reclamã şi publicitate se calculeazã prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamã şi publicitate. 
(4) Cota taxei se stabileşte ca fiind de  3%. 
(5) Valoarea serviciilor de reclamã şi publicitate cuprinde orice platã obţinutã sau care urmeazã a fi obţinutã pentru serviciile de reclamã şi publicitate, cu excepţia taxei pe 
valoarea adãugatã. 
(6) Taxa pentru servicii de reclamã şi publicitate se varsã la bugetul local, lunar, pânã la data de 10 a lunii urmãtoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestãri de 
servicii de reclamã şi publicitate. 
 
 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamã şi publicitate 
 

Art. 271. 
 (1) Orice persoanã care utilizeazã un panou, afişaj sau o structurã de afişaj pentru reclamã şi publicitate, cu excepţia celei care intrã sub incidenţa art. 270, datoreazã plata 
taxei anuale prevãzute în prezentul articol cãtre bugetul local al comunei, în raza cãreia/cãruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivã.  
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(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamã şi publicitate se calculeazã anual, prin înmulţirea numãrului de metri pãtraţi sau a fracţiunii de metru pãtrat a suprafeţei 
afişajului pentru reclamã sau publicitate cu suma stabilitã de consiliul local, astfel: 
 

Art. 271 alin. (2) 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:                                                                 - lei/m2/an sau fracţiune de m2 – 

 NIVELURILE   EXISTENTE 
IN ANUL 2012 

NIVELURILE   APROBATE 
PENTRU ANUL 2013 

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

28 28 

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

20 20 

(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamã şi publicitate se recalculeazã pentru a reflecta numãrul de luni sau fracţiunea din lunã dintr-un an calendaristic în care se afişeazã în 
scop de reclamã şi publicitate. 
(4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamã şi publicitate se plãteşte anual, în douã rate egale, pânã la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.  
Taxa pentru afişajul în scop de reclamã şi publicitate, datoratã aceluiaşi buget local de cãtre contribuabili, persoane fizice şi juridice, de pânã la 50 lei inclusiv, se plãteşte 
integral pânã la primul termen de platã.  
(5) Consiliile locale pot impune persoanelor care datoreazã taxa pentru afişaj în scop de reclamã şi publicitate sã depunã o declaraţie anualã la compartimentul de specialitate 
al autoritãţii administraţiei publice locale. 
 

CAPITOLUL VII  -  IMPOZITUL  PE  SPECTACOLE  
 
Art. 273.  
(1) Orice persoanã care organizeazã o manifestare artisticã, o competiţie sportivã sau altã activitate distractivã în România are obligaţia de a plãti impozitul prevãzut în 
prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole. 
 (2) Impozitul pe spectacole se plãteşte la bugetul local al unitãţii administrativ-teritoriale în raza cãreia are loc manifestarea artisticã, competiţia sportivã sau altã activitate 
distractivã. 
 

 
Calculul impozitului 

 
Art. 274.  
 (1) Cu excepţiile prevãzute la art. 275, impozitul pe spectacole se calculeazã prin aplicarea cotei de impozit la suma încasatã din vânzarea biletelor de intrare i a 
abonamentelor. 
 (2) Cota de impozit se determinã dupã cum urmeazã:  
a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesã de teatru, balet, operã, operetã, concert filarmonic sau altã manifestare muzicalã, prezentarea unui film la 
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivã internã sau internaţionalã, cota de impozit este egalã cu 2%; 
 b) în cazul oricãrei alte manifestãri artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egalã cu 5%.  
(3) Suma primitã din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plãtite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului 
scris intrat în vigoare înaintea vânzãrii biletelor de intrare sau a abonamentelor. 
(4) Persoanele care datoreazã impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de:  
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a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritãþii administraþiei publice locale care îşi exercitã autoritatea asupra locului 
unde are loc spectacolul; 
 b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat sã aibã loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente; 
 c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depãşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente; 
 d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 
 e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritãţi administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole; 
 f) a se conforma oricãror altor cerinţe privind tipãrirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele 
elaborate în comun de Ministerul Finanþelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţionalã pentru 
Sport. 

Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci 
 

Art. 275.  
(1) În cazul unei manifestãri artistice sau al unei activitãţi distractive care are loc într-o videotecã sau discotecã, impozitul pe spectacole se calculeazã pe baza suprafeţei 
incintei prevãzute în prezentul articol. 
 (2) Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artisticã sau de activitate distractivã, prin înmulþirea numãrului de metri pãtraţi ai suprafeţei incintei 
videotecii sau discotecii cu suma stabilitã de consiliul local, astfel:  
 

Art. 275 alin. (2) 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:                                                                                    - lei/m2 - 

 
NIVELURILE   EXISTENTE 

IN ANUL 2012 
NIVELURILE   APROBATE 

PENTRU ANUL 2013 
a) în cazul videotecilor 2 2 
b) în cazul discotecilor :  
 

3 
 

3 
 

(3) Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu coeficientul de corecţie corespunzător, precizat în tabelul următor: 
_____________________________________________ 
| Rangul localităţii          | Coeficient de corecţie         | 
|____________________|________________________| 
| 0                                     |                                        8,00| 
|____________________|________________________| 
| I                                      |                                        5,00| 
|____________________|________________________| 
| II                                    |                                        4,00 | 
|____________________|________________________| 
| III                                   |                                        3,00| 
|____________________|________________________| 
| IV                                  |                                         1,10| 
|____________________|________________________| 
| V                                    |                                        1,00 | 
 

Având în vedere faptul că, comuna, Bilca este localitate de rangul IV , se va aplica coeficientul 1,10. 
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(4) Persoanele care datoreazã impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al 
autoritãţii administraţiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaraţia se depune pânã la data de 15, inclusiv, a lunii precedente 
celei în care sunt programate spectacolele respective. 

Plata impozitului 
Art. 277.  
(1) Impozitul pe spectacole se plãteşte lunar pânã la data de 15, inclusiv, a lunii urmãtoare celei în care a avut loc spectacolul. 
 (2) Orice persoanã care datoreazã impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autoritãţii administraţiei publice locale, 
pânã la data stabilitã pentru fiecare platã a impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se precizeazã în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi 
Ministerul Administraţiei şi Internelor. 
 (3) Persoanele care datoreazã impozitul pe spectacole rãspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraþiei şi plata la timp a impozitului. 
 

CAPITOLUL VIII  -  TAXA  HOTELIER Ă 
 
Art. 278.  
(1) Consiliul local poate institui o taxã pentru şederea într-o unitate de cazare, într-o localitate asupra cãreia consiliul local îşi exercitã autoritatea, dar numai dacã taxa se 
aplicã conform prezentului capitol. 
 (2) Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare, denumitã în continuare taxa hotelierã, se încaseazã de cãtre persoanele juridice prin intermediul cãrora se realizeazã cazarea, 
o datã cu luarea în evidenţã a persoanelor cazate. 
 (3) Unitatea de cazare are obligaþia de a vãrsa taxa colectatã în conformitate cu alin. (2) la bugetul local al unitãţii administrativ-teritoriale în raza cãreia este situatã aceasta. 

 
 

Calculul taxei 
 

Art. 279.  
(1) Taxa hotelierã se calculeazã prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitãţile de cazare. 
(2) Pentru şederea într-o unitate de cazare, consiliul local instituie o taxã hotelierã în cotã de 1% din valoarea totalã a cazãrii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a 
turistului, care se încaseazã de persoanele juridice prin intermediul cãrora se realizeazã cazarea, odatã cu luarea în evidenţã a persoanelor cazate. 

Cota aplicata asupra tarifelor de cazare     NIVELURILE   APROBATE   PENTRU ANUL 2013 
1% 

 
Plata taxei 

 
Art. 281.  
(1) Unitãţile de cazare au obligaţia de a vãrsa taxa hotelierã la bugetul local, lunar, pânã la data de 10, inclusiv, a lunii urmãtoare celei în care s-a colectat taxa hotelierã de la 
persoanele care au plãtit cazarea. 
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(2) Unitãţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al autoritãţii administraţiei publice locale, pânã la data stabilitã pentru 
fiecare platã a taxei hoteliere, inclusiv. Formatul declaraţiei se precizeazã în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi 
Internelor. 
 

CAPITOLUL IX  -  TAXE  SPECIALE  
 
Art. 282.  
(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale. 
 (2) Domeniile în care consiliile locale  pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale. 
 (3) Taxele speciale se încaseazã numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiazã de serviciile oferite de instituţia/ serviciul public de interes local, potrivit 
regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, sã efectueze prestaţii ce intrã în sfera de activitate a acestui tip 
de serviciu. 
 (4) Consiliile locale nu pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilitãţilor publice (gaze naturale, apã, energie electricã), pentru existenţa pe domeniul 
public/privat al unitãţilor administrativ-teritoriale a reţelelor de apã, de transport şi distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale. 
 
 

CAPITOLUL X  -  ALTE  TAXE  LOCALE  
 
Art. 283.  
(1) Consiliile locale, pot institui taxe pentru utilizarea temporarã a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitecturã şi 
arheologice şi altele asemenea. 
 (2) Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publicã localã, pe 
raza localitãţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activitãţile cu impact asupra mediului înconjurãtor. 
 (3) Taxele prevãzute la alin. (1) şi (2) se calculeazã şi se plãtesc în conformitate cu procedurile aprobate de autoritãţile deliberative interesate. 
Taxa zilnicã pentru utilizarea temporarã a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor a 
caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitecturã şi arheologie  

13 lei/zi 

Taxa zilnicã pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obţinerii de venit  13 lei/zi 
Taxa anualã pentru vehicule lente, pentru fiecare vehicul 34 lei/an 
  
(4) Consiliile locale pot institui taxa pentru reabilitare termicã a blocurilor de locuinţe, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuţie a proprietarilor, în condiţiile 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 
158/2011, cu modificãrile ulterioare.  
Contracte de fiducie  
Art. 2831. În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare 
transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plãtite de cãtre fiduciar la bugetele locale ale unitãţilor admininistrativ - teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac 
obiectul operaţiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie. 
 

Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene 
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Art. 287.  
(1) Autoritatea deliberativã a administraţiei publice locale, la propunerea autoritãţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevãzute în prezentul 
titlu, în funcţie de urmãtoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesitãţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevãzute la art. 295 alin. (11) lit. c) şi d). 
(2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 20% faţã de nivelurile aprobate prin hotãrâre a Guvernului potrivit art. 292. 
(3) Criteriile prevãzute la alin. (1) se hotãrãsc de cãtre autoritatea deliberativã a administraţiei publice locale. 
Art. 288.  
(1) Consiliile locale, adoptã hotãrâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal urmãtor în termen de 45 de zile lucrãtoare de la data publicãrii în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, a hotãrârii Guvernului prevãzute la art. 292. 
 (2) Primarii, asigurã publicarea corespunzãtoare a oricãrei hotãrâri în materie de impozite şi taxe locale adoptate de autoritãţile deliberative respective. 
Art. 289.  
Autoritãţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura accesul gratuit la informaþii privind impozitele şi taxele locale. 
  

Depunerea declaraţiilor de persoanele juridice 
 

Art. 290. 
 Orice persoanã juridicã care datoreazã plata impozitului pe clãdiri, a impozitului pe teren sau a taxei asupra mijloacelor de transport are obligaţia de a calcula impozitul sau 
taxa respectivã şi de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autoritãţii administraţiei publice locale pânã la data de 31 ianuarie inclusiv a anului 
calendaristic pentru care se calculeazã impozitul sau taxa. 

Controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale 
 

Art. 291.  
Autoritãţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, dupã caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, 
precum şi a amenzilor şi penalizãrilor aferente.  

Indexarea impozitelor şi taxelor locale 
 

Art. 292. 
 (1) În cazul oricãrui impozit sau oricãrei taxe locale, care constã într-o anumitã sumã în lei sau care este stabilitã pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se 
indexeazã o datã la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.  
(2) Sumele indexate se iniţiazã în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, emisã pânã la data 
de 30 aprilie, inclusiv, a fiecãrui an. 
 

 
 

Sancţiuni 
Art. 294.  
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage rãspunderea disciplinarã, contravenţionalã sau penalã, potrivit dispoziþiilor legale în vigoare. 
(2) Constituie contravenţii urmãtoarele fapte: 
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a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevãzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), 
art. 281 alin. (2) şi art. 290; 
 b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevãzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. 
(2) şi art. 290. 
 c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (61) şi ale art. 264 alin. (5), referitoare la înstrãinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum şi 
la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate; 
 d) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevãzute la art. 2951, precum şi depãşirea termenului de 15 zile lucrãtoare de la data solicitãrii acestora. 
(3) Contravenţia prevãzutã la alin. (2) lit. a) se sancţioneazã cu amendã de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b)-d), cu amendã de la 240 lei la 600 lei.  
(4) Încãlcarea normelor tehnice privind tipãrirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, dupã caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 280 lei la 1.360 lei. 
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre primari şi persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritãţii administraţiei 
publice locale. 
 (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevãzute la alin. (3) şi (4) se majoreazã cu 300%. 
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice    
 Art.294 alin.(6)  
 - contravenţia prevãzutã la alin. (2) lit. a) se sancţioneazã cu amendã de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit. b) - d), cu amendã de la 960 lei la 2400 lei. 
 Încãlcarea normelor tehnice privind tipãrirea, înregistrarea, vânzarea, evidenþa şi gestionarea, dupã caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.100 lei la 5.450 lei.     
(7) Limitele amenzilor prevãzute la alin. (3) şi (4) se actualizeazã prin hotãrâre a Guvernului. 
 (8) Contravenţiilor prevãzute la alin. (2) şi (4) li se aplicã dispoziţiile legii. 

Sancţiuni 
 

Art. 2941. - Contravenţiilor prevãzute în prezentul capitol li se aplicã dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu 
modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitãrii, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, a jumãtate din minimul amenzii. 
 

Implica ţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale 
Art. 295. 
 (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile şi penalitãţile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unitãþilor administrativ-teritoriale.  
(2) Impozitul pe clãdiri, precum şi amenzile şi penalitãţile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitãţii administrativ-teritoriale în raza cãreia este situatã 
clãdirea respectivã. 
 (3) Impozitul pe teren, precum şi amenzile şi penalitãţile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitãţii administrativ-teritoriale în raza cãreia este situat 
terenul respectiv. 
 (4) Cu excepþiile prevãzute la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport*) , precum şi amenzile şi penalitãţile aferente acesteia constituie venituri la bugetul local al unitãţii 
administrativ-teritoriale în raza cãreia trebuie înmatriculat mijlocul de transport respectiv. 
 (5) Veniturile provenite din impozitul pe mijlocul de transport*) stabilitã în concordanţã cu prevederile art. 263 alin. (4) şi (5), precum şi amenzile şi penalizãrile aferente se 
pot utiliza exclusiv pentru lucrãri de întreţinere, modernizare, reabilitare şi construire a drumurilor locale şi judeţene, din care 60% constituie venituri la bugetul local şi 40% 
constituie venituri la bugetul judeţean.  
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(6) Taxele locale prevãzute la capitolul V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale unitãþilor administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de 
urbanism şi a autorizaţiilor de construire de cãtre preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proporţie de 50% la 
bugetul local al comunelor şi de 50% la bugetul local al consiliului judeţean. 
 (7) Taxa pentru servicii de reclamã şi publicitate, precum şi amenzile şi penalizãrile aferente constituie venituri la bugetul local al unitãţii administrativ-teritoriale unde sunt 
prestate serviciile de reclamã şi publicitate. Taxa pentru afişaj în scop de reclamã şi publicitate, precum şi amenzile şi penalizãrile aferente constituie venituri la bugetul local 
al unitãţii administrativ-teritoriale unde este situat afişajul, panoul sau structura pentru afişajul în scop de reclamã şi publicitate. 
 (8) Impozitul pe spectacole, precum şi amenzile şi penalizãrile aferente constituie venituri la bugetul local al unitãţii administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea 
artisticã, competiţia sportivã sau altã activitate distractivã. 
 (9) Taxa hotelierã, precum şi amenzile şi penalizãrile aferente constituie venituri la bugetul local al unitãţii administrativ-teritoriale unde este situat hotelul. 
 (10) Celelalte taxe locale prevãzute la art. 283, precum şi amenzile şi penalizãrile aferente constituie venituri la bugetul local al unitãţii administrativ-teritoriale unde este 
situat locul public sau echipamentul respectiv sau unde trebuie înmatriculat vehiculul lent. 
(11) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:  
a) dobânda pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale; 
c) taxele de timbru prevãzute de lege; 
d) taxele extrajudiciare de timbru prevãzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.  
(12) Sumele prevãzute la alin. (11) se ajusteazã pentru a reflecta rata inflaţiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul 
Administraţiei şi Internelor. 
  
 
 

Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru 
 

Nr. 
crt. Extras din norma juridic ă                                                                                                                                                                                   - lei -  

CAPITOLUL I 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libert ăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 

 

NIVELURI
LE   

EXISTENT
E 

IN ANUL 
2012 

-Lei/mp/zi- 

NIVELURILE   
APROBATE 

PENTRU ANUL 
2013 

-Lei/mp/zi- 

Eliberarea de cãtre organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autoritãţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în 
exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept sã certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricãror altor înscrisuri 
prin care se atestã un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plãteşte o altã taxã extrajudiciarã de timbru mai mare 

 
 

2 

 
 

2 
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Eliberarea certificatului de producãtor  

69 Punct abrogat prin 
art. 80 lit. j) din O.G. 
nr. 36/2002 privind 
impozitele şi taxele 
locale  

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:  X X 
- pentru animale sub 2 ani  2 2 
- pentru animale peste 2 ani  2 2 
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietãþii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:  X X 
- pentru animale sub 2 ani  2 2 
- pentru animale peste 2 ani  4 4 

Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscalã (text modificat prin Rectificarea nr. 0/2010 la H.G. nr. 956/2009, în vigoare de la 30 
martie 2010)  
  

4 Punct abrogat prin art. 1 
pct. 144 din Legea nr. 
174/2004 pentru 
aprobarea O. G. nr. 
92/2003 privind Codul 
de procedurã fiscalã 
   

 
Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico - legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie  2 2 
Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar  2 2 
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilã a schimbãrii numelui şi sexului  13 13 
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilã a desfacerii cãsãtoriei  2 2 
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilã române a actelor de stare civilã întocmite de autoritãţile strãine  2 2 
Reconstituirea şi întocmirea ulterioarã, la cerere, a actelor de stare civilã  2 2 
Eliberarea altor certificate de stare civilã în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate  2 2 

CAPITOLUL II 
 Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânãtoare şi de 
pescuit    
Acte de identitate:   X 
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetãţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilitãţii actelor de 
identitate pentru cetãţenii strãini şi pentru persoanele fãrã cetãţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului 
sau a reşedinþei cetãţenilor români  

  
4 

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei  

 Abrogat prin 
Ordonanţa de urgenţã 
a Guvernului nr. 
70/2009  

c) viza anualã a carnetelor de identitate ale cetãţenilor strãini şi ale persoanelor fãrã cetãţenie   5 
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d) eliberarea unor noi cãrţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate 

 Abrogat prin 
Ordonanţa de urgenţã 
a Guvernului nr. 
70/2009  

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţã a populaţiei  

 Abrogat prin 
Ordonanţa de urgenţã 
a Guvernului nr. 
70/2009  

Eliberarea sau viza anualã a permiselor de vânãtoare   3 
Eliberarea sau viza anualã a permiselor de pescuit   2 
Eliberarea sau viza anualã a permiselor de pescuit    

CAPITOLUL III 
 Taxe pentru examinarea conducãtorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere    

 
Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoalã de conducãtori de autovehicule:  X X 
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E  5 5 

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A  

Abrogat 
prin 
Ordonanţa 
de urgenţã a 
Guvernului 
nr. 70/2009 

Abrogat prin 
Ordonanţa de urgenţã 
a Guvernului nr. 
70/2009 

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E  

Abrogat 
prin 
Ordonanţa 
de urgenţã a 
Guvernului 
nr. 70/2009  

Abrogat prin 
Ordonanţa de urgenţã 
a Guvernului nr. 
70/2009  

d) obþinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, 
D1+E, Tb şi Tv  

24  24  

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, 
C, D, Tb, Tv  

Abrogat 
prin 
Ordonanţa 
de urgenţã a 
Guvernului 
nr. 70/2009 

Abrogat prin 
Ordonanţa de urgenţã 
a Guvernului nr. 
70/2009 
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f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E. D+E  

Abrogat 
prin 
Ordonanţa 
de urgenţã a 
Guvernului 
nr. 70/2009 

Abrogat prin 
Ordonanţa de urgenţã 
a Guvernului nr. 
70/2009 

Taxe pentru examinarea persoanelor cãrora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, 
precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, 
precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoalã de conducãtori de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, 
B+E  

 
 

72 

 
 

72 

Taxe pentru examinarea persoanelor cãrora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat  

Abrogat 
prin 
Ordonanţa 
de urgenţã a 
Guvernului 
nr. 70/2009 

Abrogat prin 
Ordonanţa de urgenţã 
a Guvernului nr. 
70/2009 

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de 
conducere  

Abrogat 
prin 
Ordonanţa 
de urgenţã a 
Guvernului 
nr. 70/2009 
  

Abrogat prin 
Ordonanţa de urgenţã 
a Guvernului nr. 
70/2009   

CAPITOLUL IV 
 Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe    

 
Taxe de înmatriculare permanentã sau temporarã a autovehiculelor şi remorcilor:  X X 
a) autovehicule şi remorci cu masa totalã maximã autorizatã de pânã la 3.500 kg inclusiv  52 52 

b) autovehicule şi remorci cu masã totalã maximã autorizatã cuprinsã între 750 kg şi 3.500 kg inclusiv  

Abrogat 
prin 
Ordonanţa 
de urgenţã a 
Guvernului 
nr. 70/2009 

Abrogat prin 
Ordonanţa de urgenţã 
a Guvernului nr. 
70/2009 

c) autovehicule şi remorci cu masã totalã maximã autorizatã mai mare de 3.500 kg  125 125 
Taxã de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar  8 8 
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor  357 357 

CAPITOLUL IV 1 
 Taxã pentru furnizare date    
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Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţã a persoanelor, 
precum şi din Registrul naţional de evidenţã a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene  

 
4 

 
4 

CAPITOLUL V 
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile şi 

completãrile ulterioare 
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere*)  

13 
 

13 

 
Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr 105/2004 privind unele mãsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
forestiere, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 1 097 din 24 noiembrie 2004, aprobatã prin Legea nr 34/2005, în scopul finalizãrii eliberãrii titlurilor de 
proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit. 
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                     Anexa nr.  2. la H.C.L nr……/ ………2012 
 
 

LISTA  FACILIT ĂŢILOR  FISCALE ACORDATE  CONTRIBUABILILOR  DIN  COMU NA  BILCA  PENTRU  IMPOZITELE  ŞI  TAXELE  LOCALE  
DATORATE  DE  ACEŞTIA  ÎN  ANUL 2013 

 
 

IMPOZITUL  PE  CL ĂDIRI 
 

Art. 250.  
(1) Clãdirile pentru care nu se datoreazã impozit, prin efectul legii, sunt, dupã cum urmeazã:  
 1. clãdirile proprietate a statului, a unitãţilor administrativ - teritoriale sau a oricãror instituţii publice, cu excepţia încãperilor care sunt folosite pentru activitãţi economice, 
altele decât cele desfãşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;  
2. clãdirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitecturã sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau 
de administrare, cu excepţia încãperilor care sunt folosite pentru activitãţi economice; 
 3. clãdirile care, prin destinaţie, constituie lãcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia 
încãperilor care sunt folosite pentru activitãţi economice; 
 4. clãdirile care constituie patrimoniul unitãţilor şi instituţiilor de învãţãmânt de stat, confesional sau particular, autorizate sã funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia 
încãperilor care sunt folosite pentru activitãţi economice; 
 5. clãdirile unitãţilor sanitare publice, cu excepţia încãperilor care sunt folosite pentru activitãţi economice; 
 6. clãdirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice, staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni; 
 7. clãdirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu excepţia încãperilor care sunt 
folosite pentru activitãţi economice; 
 71. clãdirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţã, dupã caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, 
utilizate pentru activitatea proprie a acestora;  
 8. clãdirile funerare din cimitire şi crematorii; 
 9. clãdirile din parcurile industriale, ştiinþifice şi tehnologice, potrivit legii; 
 10. clãdirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 
republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
 11. clãdirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încãperilor care sunt folosite pentru activitãţi economice; 
 12. clãdirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor 
religioase din România, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
 13. clãdirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparþinut comunitãţilor 
cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din România, republicatã; 
 14. clãdirile care sunt afectate activitãţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunãtãţiri funciare şi de intervenţii la apãrarea împotriva 
inundaţiilor, precum şi clãdirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încãperilor care sunt folosite pentru 
activitãţi economice; 
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 15. clãdirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu 
excepţia încãperilor care sunt folosite pentru alte activitãţi economice; 
 16. construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie; 
 17. clãdirile care sunt utilizate ca sere, solare, rãsadniţe, ciupercãrii, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pãtule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia 
încãperilor care sunt folosite pentru alte activitãţi economice; 
 18. clãdirile trecute în proprietatea statului sau a unitãţilor administrativ-teritoriale în lipsã de moştenitori legali sau testamentari; 
 19. clãdirile utilizate pentru activitãţi social - umanitare de cãtre asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotãrârii consiliului local.  
(2) Nu intrã sub incidenţa impozitului pe clãdiri construcţiile care nu au elementele constitutive ale unei clãdiri. 
(3) Scutirea de impozit prevãzutã la alin. (1) pct. 10 - 13 se aplicã pentru perioada pentru care proprietarul menþine afectaþiunea de interes public. 
20. clãdirile care aparţin organizaţiilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publicã, cu excepţia încãperilor care sunt folosite pentru 
activitãţi economice  
 

 
IMPOZITUL  PE  TEREN 

 
 

Art. 257.  
Impozitul pe teren nu se datoreazã pentru:  
a) terenul aferent unei clãdiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperitã de o clãdire; 
 b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unitãţi locale a acestuia, cu personalitate juridicã; 
 c) orice teren al unui cimitir, crematoriu; 
 d) orice teren al unei instituţii de învãţãmânt preuniversitar şi universitar, autorizatã provizoriu sau acreditatã; 
 e) orice teren al unei unitãţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul autoritãţilor locale; 
 f) orice teren deţinut, administrat sau folosit de cãtre o instituţie publicã, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activitãţi economice; 
 g) orice teren proprietate a statului, a unitãţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii publice, aferent unei clãdiri al cãrui titular este oricare din aceste categorii de 
proprietari, exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activitãţi economice; 
 h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât dureazã ameliorarea acestuia; 
 i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia datã sunt improprii pentru agriculturã sau silviculturã, orice terenuri ocupate de iazuri, bãlţi, lacuri de acumulare sau cãi 
navigabile, cele folosite pentru activitãţile de apãrare împotriva inundaţiilor, gospodãrirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apã, cele 
folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatãrile din subsol, încadrate astfel printr-o hotãrâre a consiliului local, în mãsura în care 
nu afecteazã folosirea suprafeþei solului; 
 j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare 
aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţã a terenului, emis de oficiul judeţean de 
cadastru şi publicitate imobiliarã;  
 k) terenurile ocupate de autostrãzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din 
România - S.A., zonele de siguranţã a acestora, precum şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţã; 
 l) terenurile parcurilor industriale, ştiinþifice şi tehnologice, potrivit legii; 
 m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unitãţilor administrativ-teritoriale în lipsã de moştenitori legali sau testamentari; 
 n) terenurile aferente clãdirilor prevãzute la art. 250 alin. (1) pct. 6 şi 7, cu excepţia celor folosite pentru activitãţi economice. 
 o) terenul aferent clãdirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat sã menţinã afectaţiunea de interes public; 
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 p) terenul aferent clãdirilor retrocedate potrivit art. 1 alin.(6) din Ordonanîa de urgenţã a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sã menţina                                                                                    
afectaţiunea de interes public; 
 r) terenul aferent clãdirilor restituite potrivit art. 6 alin.(5) din Ordonanţa de urgenþã a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat sã menţinã 
afectaţiunea de interes public. 
 

IMPOZITUL  PE  MIJLOACELE  DE  TRANSPORT 
 

Art. 262.  
Impozitul pe mijloacele de transport*) nu se aplicã pentru:  
a) autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora; 
b) navele fluviale de pasageri, bãrcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunãrii, Insula Mare a Brãilei şi Insula Balta Ialomiţei; 
c) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 
d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de 
pasageri în afara unei localitãţi, dacã tariful de transport este stabilit în condiii de transport public. 
e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.  
 

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZA ŢIILOR 
 

Art. 269.  
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datoreazã pentru:  
a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lãcaş de cult sau construcţie anexã; 
b) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al 
statului; 
c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrãrile de interes public judeţean sau local; 
d) certificat de urbanism sau autorizaþie de construire, dacã beneficiarul construcţiei este o instituţie publicã; 
e) autorizaţie de construire pentru autostrãzile şi cãile ferate atribuite prin concesionare, conform legii. 
 

TAXA  PENTRU  FOLOSIREA MIJLOACELOR  DE RECLAM Ă  ŞI  PUBLICITATE 
 
 

Art. 272.  
(1) Taxa pentru serviciile de reclamã şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamã şi publicitate nu se aplicã instituþiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac 
reclamã unor activitãţi economice. 
(2) Taxa prevãzutã în prezentul articol, denumitã în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamã şi publicitate, nu se aplicã unei persoane care închiriazã panoul, afişajul 
sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevãzutã la art. 270 fiind plãtitã de aceastã ultimã persoanã. 
(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamã şi publicitate nu se datoreazã pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamã şi publicitate amplasate în interiorul clãdirilor. 
(4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamã şi publicitate nu se aplicã pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, 
precum şi alte informaţii de utilitate publicã şi educaţionale. 
(5) Nu se datoreazã taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamã şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, 
realizãrii de reclamã şi publicitate. 
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IMPOZITUL  PE  SPECTACOLE 

 
Art. 276.  
Impozitul pe spectacole nu se aplicã spectacolelor organizate în scopuri umanitare. 
 

TAXA  HOTELIER Ă 
Art. 280. 
 Taxa hotelierã nu se aplicã pentru:  
a) persoanele fizice în vârstã de pânã la 18 ani inclusiv; 
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II; 
c) pensionarii sau studenţii; 
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar; 
e) veteranii de rãzboi; 
f) vãduvele de rãzboi sau vãduvele veteranilor de rãzboi care nu s-au recãsãtorit; 
g) persoanele fizice prevãzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
h) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b)-g), care este cazat/cazatã împreunã cu o persoanã menţionatã la lit. b)-g). 
 
 

Facilitãţi comune 
 

 
Facilitãţi pentru persoanele fizice  
 
Art. 284.  
(1) Impozitul pe clãdiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport*) , taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevãzute 
la art. 282 şi art. 283 nu se aplicã pentru:  
a) veteranii de rãzboi; 
 b) persoanele fizice prevãzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi în alte legi.  
(2) Persoanele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţi faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989 nr. 341/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datoreazã:  
a) impozitul pe clãdiri pentru locuinţa situatã la adresa de domiciliu; 
b) impozitul pe teren aferent clãdirii prevãzute la lit. a); 
c) impozitul pe mijloacele de transport*) aferentã unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.  
(3) Impozitul pe clãdiri şi impozitul pe teren nu se aplicã vãduvelor de rãzboi şi vãduvelor veteranilor de rãzboi care nu s-au recãsãtorit. 
(4) Impozitul pe clãdiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfãşurarea unei activitãţi economice nu se datoreazã de cãtre persoanele cu 
handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.  
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(5) În cazul unei clãdiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoanã fizicã prevãzutã la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscalã se aplicã 
integral pentru proprietãţile deţinute în comun de soţi. 
 (6) Scutirea de la plata impozitului pe clãdiri se aplicã doar clãdirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevãzute la alin. (1), (2), (3) sau (4). 
 (7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplicã terenului aferent clãdirii utilizate de persoanele fizice prevãzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (4).  
(71) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport*) se aplicã doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevãzute la alin. (1) şi (2). 
(72) Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului corespunzãtor pentru terenurile arabile, fâneţe şi pãduri, în suprafaţã de pânã la 5 ha, se 
aplicã pentru veteranii de rãzboi, vãduvele de rãzboi şi vãduvele veteranilor de rãzboi care nu s-au recãsãtorit. 
(8) Scutirea de la plata impozitului prevãzutã la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplicã unei persoane începând cu prima zi a lunii urmãtoare celei în care persoana depune 
documentele justificative în vederea scutirii. 
 (9) Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabiliteazã sau modernizeazã termic clãdirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 
29/2000 privind reabilitarea termicã a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de 
impozitul pentru aceste clãdiri pe perioada de rambursare a creditului obþinut pentru reabilitarea termicã, precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire 
pentru lucrãrile de reabilitare termicã. 
 (10) Impozitul pe clãdiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport*) , taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe 
prevãzute la art. 282 şi 283 se reduc cu 50%, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilitãţi persoanelor care domiciliazã sau lucreazã 
în unele localitãþi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunãrii pentru persoanele fizice care domiciliazã şi trãiesc în localitãţile precizate în:  
a) Hotãrârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltãrii economico-sociale a unor localitãţi din Munţii Apuseni, cu 
modificãrile ulterioare; 
 b) Hotãrârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele mãsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltãrii economico-sociale a judeţului Tulcea 
şi a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunãrii, cu modificãrile ulterioare.  
(13) Impozitul pe clãdiri nu se datoreazã pentru clãdirea unei persoane fizice, dacã:  
a) clãdirea este o locuinţã nouã, realizatã în condiþiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; sau 
 b) clãdirea este realizatã pe bazã de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrãri publice şi 
construcţii de locuinţe, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 82/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.  
(14) Scutirile de impozit prevãzute la alin. (13) se aplicã pentru o clãdire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. În cazul înstrãinãrii clãdirii, scutirea de impozit nu se 
aplicã noului proprietar al acesteia. 
 
 Facilitãţi pentru persoanele juridice  
  
Art. 285. 
 (1) Impozitul pe clãdiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport*) , taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe locale 
precizate la art. 282 şi art. 283 nu se aplicã:  
a) oricãrei instituţii sau unitãţi care funcţioneazã sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activitãţi economice; 
 b) fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de culturã naţionalã, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter 
umanitar, social şi cultural; 
c) organizaţiilor care au ca unicã activitate acordarea gratuitã de servicii sociale în unitãţi specializate care asigurã gãzduire, îngrijire socialã şi medicalã, asistenţã, ocrotire, 
activitãţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socialã pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în 
condiţiile legii.  
(2) Impozitul pe clãdiri şi impozitul pe terenurile acestora se reduc cu 50% pentru acele imobile situate pe litoralul Mãrii Negre deþinute de persoane juridice şi care sunt 
utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o duratã de minimum 6 luni în cursul unui an calendaristic.  
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(3) Impozitul pe clãdiri se reduce cu 50% pentru clãdirile nou construite deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugãreşti, dar numai pentru primii 5 ani de la data 
achiziţiei clãdirii. 
 (4) Nu se datoreazã impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva, cu excepþia celor folosite în scop economic.  
 Art. 2851. - Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum şi terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata 
impozitului pe clãdiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire. 
 
Scutiri şi facilitã ţi stabilite de consiliile locale  
 
Art. 286.  
(1) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clãdiri sau o reducere a acestuia pentru o clãdire folositã ca domiciliu de persoana fizicã ce datoreazã acest 
impozit. 
(2) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent clãdirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care 
datoreazã acest impozit. 
(3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clãdiri şi a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale cãror venituri lunare sunt mai 
mici decât salariul minim brut pe ţarã ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.  
(4) În cazul unei calamitãţi naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clãdiri, a impozitului pe teren, precum şi a taxei pentru eliberarea 
certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire sau o reducere a acestora. 
(5) Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevãzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplicã persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii urmãtoare 
celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii sau reducerii. 
(6) Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe clãdiri şi a impozitului pe teren, datoratã de cãtre persoanele juridice în 
condiţiile elaborãrii unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regionalã şi în condiţiile îndeplinirii dispoziþiilor prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a 
Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naþionale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 137/2007.  
(8) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clãdiri sau o reducere a acestuia pe o perioadã de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a 
anului fiscal urmãtor finalizãrii lucrãrilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrãri de intervenţie pe 
cheltuialã proprie, pe baza procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor, întocmit în condiþiile legii, prin care se constatã realizarea mãsurilor de intervenţie 
recomandate de cãtre auditorul energetic în certificatul de performanţã energeticã sau, dupã caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevãzut în Ordonanţa de 
urgenţã a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 158/2011.  
(9) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clãdiri/taxei pe clãdiri pe o perioadã de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului 
fiscal urmãtor în care a fost efectuatã recepţia la terminarea lucrãrilor, pentru proprietarii care executã lucrãri în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind mãsuri de creştere a 
calitãţii arhitectural - ambientale a clãdirilor.  
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Anexa nr.  3. la H.C.L nr.50 / 27.11.2012 
 

TABLOU  CUPRINZÂND  ALTE  TAXE  LOCALE STALILITE/IN STITUITE  PRIN  H.C.L.  CU  VALORILE  ACTUALIZATE P ENTRU  ANUL  2013 
 

1.  Se actualizează H.C.L. privind taxele pentru păşunat pe islazul comunal după cum urmează: 
TAXĂ  PENTRU LEI/CAP ANIMAL PENTRU ANUL 2012 LEI/CAP ANIMAL PENTRU ANUL 2013 

Cabaline 16 16 
Bovine adulte 16 16 
Bovine tineret 11 11 
Ovine adulte 6 6 
Ovine tineret 5 5 
 

TAXĂ  PENTRU LEI/ANUL 2012 LEI/ ANUL 2013 
Taxa pentru Muntele Găina 15.085+indicele de inflaţie (15.559) 15.559+indicele de inflatie 
Taxa închiriere teren arabil Câmpu Mare 1.284+ indicele de inflaţie(1.324) 1324+indicele de inflatie 
Taxa închiriere teren arabil Gălăneşti 527,14 /ha+ indicele de inflaţie (543,70) 544+indicele de inflatie  
Taxa închiriereapartamente 14 lei/mp/supr.locuibilă/an 14 lei/mp/supr.locuibilă/an 
Taxă închiriere buldoexcavator 65 lei/oră 70lei/ora 
Taxă închiriere autobasculantă 53 lei/100 km pt. distanţe efectuate în afara comunei 60 lei/100 km pt. distanţe efectuate în afara comunei 
Transport balastru la domiciliu cu autobasculanta 90 lei/cursa de balast 100 lei/cursa de balast 
Taxaă închiriat fadroma 90 lei/oră 100 lei /ora 
   
   

2. Se actualizează taxele speciale cu privire la închirierea Căminului Cultural după cum urmează: 
CĂMIN  CULTURAL  NUNŢI  /BOTEZURI BAL ALTE  ACTIVIT ĂŢI 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 
950 1150 350 350 120 120 

    
Pentru închirierea veselei, scaunelor şi meselor aflate  în evidenţa Căminului Cultural taxa este de: 

OBIECTUL  ÎNCHIRIAT VALOARE 
2012 2013 

Veselă 80 lei/100 buc 100 lei/100 buc 
Mese şi  scaune 30 lei 40 lei 
Energie  electrică praznice 50 lei 50 lei 
Energie electrică nunţi/botezuri 120 lei Nr. de KWx 50% 

 *) pentru praznice nu se încasează bani pentru obiectele închiriate5 
** ) Din suma încasată pentru veselă 50% se va vira către Asociaţia româno-franceză Bilca-Vert Saint Denis 
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3.Se stabileşte valoarea taxelor PSI  după  cum urmează: 
 
DENUMIRE  PLĂTITOR LEI  /AN 

2012 2013 
Societăţi comerciale care au personal angajat (gatere) 60 60 
Societăţi comerciale cu profil economic 20 20 
Asociaţii familiale  15 15 
Persoane fizice/număr de casă 6 6 
NOTĂ:Taxa PSI pentru persoanele fizice se stabileşte pentru fiecare număr de casă(inclusiv pentru casele nelocuite şi a celor plecaţi în străinătate) 

 
TAXĂ  STABILIT Ă  PENTRU VALOARE 

2012 2013 
Taxa  pentru remăsurare teren 50 lei/măsurare 50 lei/măsurare 
Taxa pentru paza bunurilor persoanelor fizice - - 
Taxa pentru paza bunurilor persoanelor juridice - - 
Taxă racordare apă 75 lei 75 lei 
Taxă racordare canal 10 lei 10 lei 
Taxă salubrizare persoană fizică 50 lei/an/nr.casă 50 lei/an/nr.casă 
Taxă salubrizare persoană juridică 150 lei/an 150 lei/an 
Adeverinţe eliberate de la reg. Agricol, alte adeverinţe eliberate 3 lei 4 lei  
Eliberarea certificatelor de atestare fiscală 4 lei 5 lei 
Anexa 1, adeverinţe CAP, adeverinţe eliberate foştilor salariaţi 30 lei 30 lei  
Formulare eliberate de la biroul de urbanism 10 lei 12 lei 
Oficierea cununiilor sâmbăta şi duminica 120 lei 150 lei 
Taxă pentru eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, 
sustrase, distruse sau deteriorate 

 
100 lei 

100 lei 

Taxă copii xerox P.F. sau P.J. 0,5 lei/pag 0,5 lei 
Chirii spaţii comerciale şi de producţie 10 lei/mp./an 10 lei 
Chirii spaţii anexe 4 lei/mp./an 4 lei 
Taxa pentru închirierea saivanului  1100 lei/an 1100 lei /ar 
Taxă  închiriere domeniu privat al comunei (prund) 10 lei/ar/an 10 lei /ar 
Taxă specială specială pentru transcrierea certificatului de naştere, căsătorie sau 
deces 

 
50 lei 

50 lei 

Taxă specială pentru tuburi beton  125 lei/tub mare 125 lei/tub 
Taxă utilizare sală sport 3 lei/oră 3 lei/ora 
NOTĂ 
 
Dacă societatea comercială-P.J are sediul în locuinţa proprietate personală taxa pentru pază şi salubrizare se va achita numai o singură dată pentru persoana juridică. 
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Pentru tractoarele care sunt neâmatriculate dar sunt luate în evidenţa Primăriei vor achita următoarea taxă: 
 

TAXĂ  STABILIT Ă  PENTRU VALOARE 
2012 2013 

pentru tractoare < 45 kp 100 lei 100 lei 
pentru tractoare > 45 kp 150 lei 150 lei 
 
Taxa pentru vehicule lente 

 
S-a hotărât înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia îmatriculării şi stabilirea taxei anuale datorată pentru vehicule lente în cuantum de 
……lei/an. Penreu anul 201, se propune aplicarea taxei pentru vehicule lente, după următoarea structură: 

TAXĂ  STABILIT Ă  PENTRU VALOARE 
2012 2013 

Autocositoare 25 lei/an 25 lei/an 
Autoexcavator(excavator pe autosaşiu) 25 lei/an 25 lei/an 
Autogreder sau autogreper 25 lei/an 25 lei/an 
Buldozer pe pneuri 25 lei/an 25 lei/an 
Compactor autopropulsat 25 lei/an 25 lei/an 
Excavator cu racleţi pentru săpat sanţuri, excavator cu rotorpentru săpat şanţuri sau 
excavator pe pneuri 

25 lei/an 25 lei/an 

Freză autopropulsată pentru canal sau pentru pământ stabilizat 25 lei/an 25 lei/an 
Freză rutieră 25 lei/an 25 lei/an 
Încărcător cu cupă pe pneuri 25 lei/an 25 lei/an 
Instalaţie autopropulsată de sortare concasare 25 lei/an 25 lei/an 
Macara cu greifer 25 lei/an 25 lei/an 
Macara mobilă pe pneuri 25 lei/an 25 lei/an 
Macara turn autopropulsată 25 lei/an 25 lei/an 
Maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele: 
-alunecări de terasamente 
-condtrucţia şi întreţinerea drumurilor 
-descoperirea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri 
-finisarea drumurilor 
-forat 
-turnarea asfaltului 
-înlăturarea zăpezii 

25 lei/an 25 lei/an 

Saşiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne 25 lei/an 25 lei/an 
Tractor agricol pe pneuri 25 lei/an 25 lei/an 
Troliu autopropulsat 25 lei/an 25 lei/an 
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Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 25 lei/an 25 lei/an 
Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunelor de apă 25 lei/an 25 lei/an 
Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 25 lei/an 25 lei/an 
Vehicul pentru marcarea drumurilor 25 lei/an 25 lei/an 
Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 25 lei/an 25 lei/an 

 
 

 


