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HOTĂRÂREA NR. 116 

Din 15.12.2014 

 

 

 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2015 

 

Consiliul Local al comunei Zăbrani, 

            Având în vedere: 

- raportul nr. 3945/11.11.2014 al dnei. Radu Corina în calitate de referent la Compartimentul Buget, 

Finante si Contabilitate din cadrul Primăriei Zăbrani; 

- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 

locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013; 

- prevederile O.U.G. nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

- prevederile art. 36 alin. (4) lit. (c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

- Cu  12  voturi pentru, 0 impotriva si 0 abtineri. 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. (c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Impozitele şi taxele locale pentru anul 2015 rămân la acelaşi nivel ca şi în anul 2014, după cum 

urmează: 

1. Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele si taxele locale 

pentru anul 2014, constituind  anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

2. Cota prevăzuta la art. 251 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte la 

0,1%; 

3. Cota prevăzuta la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte la 

1,50%; 

4. Cota prevăzută la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, se stabileşte la 10% în situaţia în care nu s-a efectuat nici o reevaluare după 

data de 01.01.2008 ( impozitul/taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice care deţin clădiri şi 

construcţii care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă); 

5. Cota prevăzută la punctul 54 alin. 2 titlul IX din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 se stabileşte la 1,5% (impozitul/taxa pe clădiri în 

cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării); 

6. Cota prevăzută la art. 270 alin. (4) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru servicii 

de reclama si publicitate), se stabileşte la 3%. 

7. Cota prevăzută la art. 279 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (taxa hotelieră) se 

stabileşte la 1%. 
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Taxa hotelieră se aplica la tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere pentru fiecare persoană 

care datorează aceasta taxă, pentru perioada reală de cazare (perioada neîntreruptă în care o 

persoană fizică este cazata într-o unitate de cazare). 

1. Cota prevăzută la art. 267 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru 

eliberarea autorizaţiei de construire pentru clădiri care urmează a fi folosite ca locuinţe sau anexe la 

locuinţe) se stabileşte la 0,5%. 

2. Cota prevăzută la art. 267 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru 

eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile – organizare de şantier) se stabileşte la 3%. 

3. Cota prevăzută la art. 267 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru 

eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere, corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri) se stabileşte 

la 2%. 

4. Cota prevăzută la art. 267 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 

construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute la art. 267 ) se stabileşte la 1%. 

5. Cota prevăzuta la art. 267 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru 

eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a construcţiilor) se stabileşte la 0,1%. 

6. Cota prevăzută la art. 267 alin. (10) din Legea nr. 571/2003 (taxa pentru prelungirea certificatului 

de urbanism şi a autorizaţiilor de construire) se stabileşte la 30%. 

7. Cota prevăzută la art. 274 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 571/2003 (impozit pentru manifestările 

artistice de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 

prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau 

internaţională) se stabileşte la 2%. 

8. Cota prevăzută la art. 274  alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (impozit 

pentru orice alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. ”m”) se stabileşte la 5%. 

Art. 2 În cazul persoanelor fizice: 

 Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte 

în cazul impozitului pe clădiri la 10%. 

 Bonificaţia prevăzută la art. 260 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte 

în cazul impozitului pe teren la 10%. 

 Bonificaţia prevăzută la art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte 

în cazul taxei asupra mijloacelor de transport la 10%. 

Art. 3 Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în 

cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, pentru anul 2014, delimitarea zonelor se face 

conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Zăbrani nr.16/19.02.2009. 

Art. 4 Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia de a depune 

o declaraţie la serviciul de specialitate, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului calendaristic pentru care 

se calculează taxa. 

Declaraţia de impunere se va depune în cursul anului ori de câte ori apar modificări în 

caracteristicile (dimensiunile) afişajului, în termen de 30 zile de la data apariţiei acestor modificări. 

Art. 5 Se aprobă procedura de acordare a înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri în cazul persoanelor 

fizice, în condiţiile art. 286 alin. (1) din Legea nr.  571/2003 privind Codul fiscal, potrivit anexei nr. 2. 

Art. 6 Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitului pe clădiri si terenuri în 

cazul persoanelor fizice, în condiţiile art. 286 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit 

anexei nr. 3.                                     

Art.  7 Anexele 1 – 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 8 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 01.01.2015. 

Art. 9 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Zăbrani prin 

aparatul de specialitate. 



Se comunică cu: 

1 ex Prefectura            

1 ex Primar 

1 ex Contabilitate 

1 ex Compartimentul Urbanism 

1 ex Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă 

1 ex. Biroul Agricol               

1ex APL                                                                                                                                      1ex 

Poliţia Locală                1ex Afişaj 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                    Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 116/15.12.2014 

 

                

T A B L O U L 

cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora 

pentru anul 2015, completate si modificate de prevederile H.G. nr. 1309/2012 

 LEGEA nr. 571/2003 privind CODUL FISCAL, Titlul IX – Impozite şi taxe locale. 

VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE ÎN ANEXĂ, 

IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE STABILITE ÎN SUME FIXE 

  

  

  

Felul clădirilor şi al altor  

construcţii impozabile 

  

  

  

Art. 251 alin. (3) 

NIVELURILE ACTUALIZATE  

PENTRU ANUL 2015 

Valoarea impozabilă 

- lei/m2 - 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice, 

încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 

canalizare, electrice, 

încălzire 

0 1 2 3 

1 

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 

935 555 

2 

Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, vălătuci, şipci  

sau  din orice alte materiale nesupuse unui 

tratament termic şi/sau chimic 

254 159 

3 

Clădire-anexă 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 

159 143 

4 

Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din 

piatră naturală, din cărămidă nearsă, vălătuci,  

sau  din orice alte materiale nesupuse unui 

tratament termic şi/sau chimic 

95 63 

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau 

la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la poziţiile 1-4 din tabelul 

anterior impozitul pe clădiri reprezintă 75% din suma care s-ar aplica clădirii. 

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau 

la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la 

poziţiile 1-4 din tabelul anterior impozitul pe clădiri reprezintă 50% din suma care s-ar aplica clădirii. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a 

unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, 

persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 



locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţiile similare impozitului 

pe clădiri. 

Potrivit art.252 alin.1. 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. 

Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin 

succesiune legală. 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. 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. 

       Pentru determinarea valorilor impozabile, pentru comuna Zăbrani, pe zone, la nivelurile menţionate în 

prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie pozitivă: 

Zona în cadrul 

localităţii 

Rangul localităţii 

V 

A 1,05 

B 1,00 

C 0,95 

D 0,90 

  

 

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN 

-  TERENURI  CU  CONSTRUCŢII   - 

Art. 258 alin. (2)                                                                                                                  - lei / ha -  

Zona în cadrul 

localităţii 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2015 

Persoane fizice şi juridice 

            A 711 

B 534 

C 355 

D 178 

  

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN  - ORICE ALTĂ  CATEGORIE 

DE  FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII 

Art. 258 alin. (4)                                                                                                                 - lei/ ha.- 

Nr.crt. 

 

Categoria 

de folosinţă 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2015 

Persoane fizice şi juridice 

Zona A Zona B Zona C Zona D 



1 Teren arabil 28 21 19 15 

2 Păşuni 21 19 15 13 

3 Fâneţe 21 19 15 13 

4 Vii 46 35 28 19 

5 Livezi 53 46 35 28 

6 
Păduri şi alte terenuri cu 

vegetaţie forestieră 
28 21 19 15 

7 Terenuri cu ape 15 13 8 X 

8 Drumuri şi căi  ferate - - - X 

9 Neproductiv - - - X 

       Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a 

unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte 

taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 

administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 

Pentru determinarea impozitului pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de 

folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, la nivelurile prevăzute în tabelul de mai sus, se va aplica 

următorul coeficient de corecţie pozitivă: 

- localitate rurală de rang IV – Zăbrani: 1,10; 

- localitate rurală de rang V  – Chesinţ şi Neudorf: 1,00. 

IMPOZITUL  PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

Art.258 alin. (6)                                                                                                                 - lei / ha – 

Nr  

crt 

Zona 

Categoria de folosinţă 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU 

ANUL 2014 

Persoane fizice şi juridice/ Zona 

A B C D 

1 Teren cu construcţii 31 28 26 22 

2 Arabil 50 48 45 42 

3 Păşune 28 26 22 20 

4 Fâneaţă 28 26 22 20 

5 Vie pe rod,alte decât cea prevăzută la nr.crt.5.1. 55 53 50 48 

5.1 Vie până la intrarea pe rod - X X X 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.6.1. 56 53 50 48 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod - X X X 

7 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 

excepţia celui prevăzut la nr.crt.7.1. 
16 14 12 8 

7.1 
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu 

rol de protecţie 
- X X X 

8 Teren cu apă altul decât cel cu amenajări piscicole 6 5 2 1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 31 28 26 

9 Drumuri şi căi ferate - X X X 

10 Teren neproductiv - X X X 

             Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a 

unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte 

taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 

administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţiile similare impozitului pe teren. 



Pentru determinarea impozitului pe terenurile amplasate în extravilan, la nivelurile prevăzute în 

tabelul de mai sus, se va aplica următorul coeficient de corecţie pozitivă prevăzut la art. 251 alin. 5. 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 263 alin. (2) Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică: 

  

Tipuri de autovehicule 

NIVELURILE ACTUALIZATE 

PENTRU ANUL 2015 

- lei/200 cm3 sau fracţiune din 

aceasta - 

  

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitate 

cilindrică de până la 1600 cm 3 inclusiv 

8 

  

2.  Autoturisme cu capacitate cilindrică între 1601 cm 3 şi 2000 cm3 inclusiv 

18 

  

3.Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 

inclusiv 

72 

  

4. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 

inclusiv 

144 

  

5. Autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 3001 cm3 

290 

  

6. Autobuze, autocare, microbuze 

24 

  

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 

12 tone inclusiv 

30 

  

8. Tractoare înmatriculate 

18 

  

Vehicule inregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrica: 
Lei/200 cm³ 

1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm³ 
2-4 

1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm³ 
4-6 

2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 
50-150 lei/an 

    

Art.263 alin. (4)²   NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2015                       

  

  

Numărul axelor şi masa totală maximă 

autorizată (în tone) 

Axe motor cu sisteme de  

suspensie pneumatică sau un 

echivalent recunoscut 

Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 



  

1. Vehicule cu două axe X X 

a) masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu 

mai mult de 13 tone. 
0 133 

b) masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu 

mai mult de 14 tone. 
133 367 

c) masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu 

mai mult de 15 tone. 
367 517 

d) masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu 

mai mult de 18 tone. 
517 1.169 

e) masa de cel putin 18 tone 517 1.169 

2. Vehicule cu 3 axe X X 

a) masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu 

mai mult de 17 tone. 
133 231 

b) masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu 

mai mult de 19 tone. 
231 474 

c) masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu 

mai mult de 21 tone. 
474 615 

d) masa nu mai puţin de 21 tone, dar nu 

mai mult de 23 tone. 
615 947 

e) masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu 

mai mult de 25 tone. 
947 1.472 

f) masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu 

mai mult de 26 tone. 
947 1.472 

g) masa de cel putin 26 tone 947 1.472 

3. Vehicule cu 4 axe X X 

a) masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu 

mai mult de 25 tone. 
615 623 

b) masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu 

mai mult de 27 tone. 
623 973 

c) masa nu mai puţin de 27 tone, dar nu 

mai mult de 29 tone. 
973 1.545 

d) masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu 

mai mult de 31 tone. 
1.545 2.291 

e) masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu 

mai mult de 32 tone. 
1.545 2.291 

f)masa de cel putin 32 tone 1.545 2.291 

Art. 263 alin(5)³ 

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă 

cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 

transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

  

  

Numărul axelor şi masa totală maximă 

autorizată (în tone) 

Axe motor cu sisteme de  

suspensie pneumatică sau un 

echivalent recunoscut 

Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 

  

1. Vehicule cu 2+1 axe X X 

a) masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu 

mai mult de 14 tone. 
0 0 



b) masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu 

mai mult de 16 tone. 
0 0 

c) masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu 

mai mult de 18 tone. 
0 60 

d) masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu 

mai mult de 20 tone. 
60 137 

e) masa nu mai puţin de 20 tone, dar nu 

mai mult de 22 tone. 
137 320 

f) masa nu mai puţin de 22 tone, dar nu 

mai mult de 23 tone. 
320 414 

g) masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu 

mai mult de 25 tone. 
414 747 

h) masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu 

mai mult de 28 tone. 
747 1.310 

i)masa de cel putin 28 tone 747 1.310 

2. Vehicule cu 2+2 axe X X 

a) masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu 

mai mult de 25 tone. 
128 299 

b) masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu 

mai mult de 26 tone. 
299 491 

c) masa nu mai puţin de 26 tone, dar nu 

mai mult de 28 tone. 
491 721 

d) masa nu mai puţin de 28 tone, dar nu 

mai mult de 29 tone. 
721 871 

e) masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu 

mai mult de 31 tone. 
871 1.429 

f) masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu 

mai mult de 33 tone. 
1.429 1.984 

g) masa nu mai puţin de 33 tone, dar nu 

mai mult de 36 tone. 
1.984 3.012 

h) masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu 

mai mult de 38 tone. 
1.984 3.012 

i)masa de cel putin 38 tone 1.984 3.012 

3. Vehicule cu 2+3 axe X X 

a) masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu 

mai mult de 38 tone. 
1.579 2.197 

b) masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu 

mai mult de 40 tone. 
2.197 2.986 

c)masa de cel putin 40 tone 2.197 2.986 

4. Vehicule cu 3+2 axe X X 

a) masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu 

mai mult de 38 tone. 
1.395 1.937 

b) masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu 

mai mult de 40 tone. 
1.937 2.679 

c) masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu 

mai mult de 44 tone. 
2.679 3.963 

d)masa de cel putin 44 tone 2.679 3.963 



5. Vehicule cu 3+3 axe X X 

a) masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu 

mai mult de 38 tone. 
794 960 

b) masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu 

mai mult de 40 tone. 
960 1.434 

c) masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu 

mai mult de 44 tone. 
1.434 2.283 

d)masa de cel putin 44 tone 1.434 2.283 

Art. 263 alin. (6) 

Remorci, semiremorci sau rulote: 

Masa totală maximă autorizată: Impozit: 
a) până la 1 tonă inclusiv 9 

b) peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 

c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 

d) peste 5 tone 64 

Art. 263 alin. (7) 

Mijloace de transport pe apă: 

1.luntre, bărci fără motor, folosite pescuit şi uz 

personal 
21 

2.bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 

3.bărci cu motor 210 

4.nave de sport şi agrement 1021 

5.scutere de apă 210 

6.remorchere şi împingătoare - 

a)până la 500 CP inclusiv 559 

b)peste 500 CP şi până la 2000 CP inclusiv 909 

c)peste 2000 CP şi până la 4000 CP inclusiv 1398 

d)peste 4000 CP 2237 

7.vapoare-pt.fiecare 1000tdw sau fracţiune din aceasta 182 

8.ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: - 

a)capacitatea de încărcare până la 1500 tone inclusiv 182 

b)capacitatea de încărcare de peste 1500 tone şi până 

la 3000 tone inclusiv 
280 

c)capacitatea de încărcare de peste de 3000 tone 490 

 Art. 267 si art. 268: 

TAXĂ PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR 

  

NIVELURILE 

ACTUALIZATE PENTRU 

ANUL 2015 

- Taxa – lei/m2 - 

Persoane fizice şi juridice 

Taxă  pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa 

pentru care se solicită: 
X 

1.în mediul rural: X 

a) până la 150 m2 inclusiv 5 

b) între 151 şi 250 m2 inclusiv 6 

c) între 251 şi 500 m2 inclusiv 7 



d) între 501 şi 750 m2 inclusiv 9 

e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 12 

f) peste 1.000 m2 

14 + 0,001 lei/m2 

pentru fiecare mp. care  

depăşeşte  1.000 m ² 

Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care 

urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţa  

0,5% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţii 

Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă 

construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al art.267 este: 

1% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţie, inclusiv 

instalaţiile aferente 

Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a 

unei construcţii 

0,1% din valoarea impozabilă a 

construcţiei 

Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau autorizaţie de 

construire 

30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale 

Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de  foraje sau excavări este de: 1 pentru fiecare  m² afectat 

Taxă 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 

6 pentru  fiecare m2 de suprafaţă  

ocupată de construcţie 

Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi 

branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 

electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 

7 pentru fiecare  racord 

Taxă pentru avizarea  certificatului  de urbanism de către comisia de 

urbanism şi amenajrea  teritoriului de către primari ori structurile de 

specialitate din cadrul consiliilor judeţene 

10 

Taxă  pentru eliberarea  unei autorizaţii pentru  desfăşurarea unei activităţi 

economice 
13 

Taxă  pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 17  

Taxă pentru eliberarea certificatului de producător 50 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 

activităţii de alimentaţie publică 
50 

Taxă pentru eliberarea de: copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 

de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 
23  

 Art. 271 alin(2) 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Taxă pentru afişaj  în scop de reclamă şi 

publicitate : 

  

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 

2015 

lei/m² sau fracţiune  de m ² 

În cazul  unui afişaj situat  în locul în care 

persoana derulează  o activitate economică 

28 



  

În cazul  oricărui alt panou, afişaj sau de structură 

de afişaj  pentru reclamă şi publicitate 
 20 

 Art. 275 alin. (2) 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE                 - lei /mp. - 

În cazul videotecilor 0 

În cazul discotecilor 2 

                       

ALTE TAXE LOCALE 

A.Taxe achitate de persoane fizice sau juridice care ocupă temporar locuri publice, altele decât cele 

din pieţe, târguri, oboare, precum şi suprafeţe din faţa magazinelor sau atelierelor de prestări 

servicii: 

  
Persoane fizice şi 

jurdice 

1. 
Taxă pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea activitatilor 

comerciale(vânzări produse, prestări servicii etc) 
1,00 lei/mp/zi 

2. Taxă pentru depozitare de diverse materiale 1,00 lei/mp/zi 

3. Taxă pentru confecţionare de produse 2,00 lei/mp/zi 

4. 

  

Taxă pentru ocuparea temporară a locurilor publice în alte scopuri decât pentru 

vânzarea de produse, prestări servicii diverse, depozitare de materiale, 

confecţionare de produse. 

2,00 lei/mp/lună 

5. Taxă manifestări artistice şi jocuri distractive 1,50 lei/mp/zi 

6. Taxa amplasare circ 1,00 lei/mp/zi 

7. Taxa copertină parcare auto 1,00 lei/mp/zi 

8. 

Taxa eliberare certificat fiscal 

  

persoane fizice 10,00 lei 

persoane juridice 23,00 lei 

9. Taxa eliberare certificat cadastral 10,00 lei 

10 Taxa alte activitati cadastrale 20,00 lei 

11 Taxa pentru vânzări de produse ambulant 20,00 lei/zi 

12 
Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri fixe şi banere în scop de 

reclamă şi publicitate 
120 lei/an 

B. Taxă pentru vehicule lente X 

1. 

Deţinătorii de vehicule lente sunt obligaţi la plata taxei pentru vehicule lente 

care se stabileşte în sumă fixă, pentru fiecare vehicul şi se plăteşte până la 31 

ianuarie a fiecărui an sau din luna dobândirii. 

30,00 lei/an 

  

 

DENUMIREA VEHICULUI  LENT 

1 Autocositoare 

2 Autoexcavator (excavator pe autoşasiu) 

3 Autogreder  sau autogreper 

4 Buldozer pe pneuri 

5 Compactor autopropulsat 

6 
Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri ,excavator cu rotor pentru săpat şanţuri  sau excavator pe 

pneuri 

7 Freză autopropulsată pentru canal sau pentru pământ stabilizat 

8 Freză rutieră 

9 Încărcător cu cupă pe pneuri 



10 Instalaţie autopropulsată de sortare concasare 

11 Macara cu greifer 

12 Macara mobilă pe pneuri 

13 Macara turn autopropulsată 

14 Maşina autopropulsată pentru oricare din următoarele:  

  a. lucrări de terasamente 

  b. construcţia şi întreţinerea drumurilor 

  c. descopertarea  îmbrăcăminţii asfaltice  la drumuri 

  d. finisarea drumurilor 

  e. forat 

  f. turnarea asfaltului 

  g. înlăturarea zăpezii 

15 Saşiu  autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne 

16 Tractor pe pneuri 

17 Troliu autopropulsat 

18 Utilaj multifuncţionat pentru întreţinerea drumurilor 

19 Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 

20 Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 

21 Vehicul  pentru marcarea drumurilor 

22 Vehicul pentru tăiat  şi compactat deşeuri 

23 Motostivuitoare 

C. Taxe speciale pentru serviciul de colectare a deseurilor menajere, in cazul prestatiilor de care 

beneficiaza individual locuitorii comunei Zabrani fara contract încheiat cu operatorul local 

1. Persoane fizice 5 lei/persoana/luna 

2. Persoane juridice 80 lei/mc/luna 

II. Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru 

 

Extras din norma juridică 

NIVELURI 

ACTUALIZATE PENTRU 

ANUL 2015 (lei) 

Art.3 (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se 

taxează astfel: 
X 

a) până la valoarea de 500 lei                 8%  dar nu mai puţin de 20 lei 

b) între 501 şi 5.000  lei                       

40  lei + 7 % 

pentru ce depăşeşte 500 lei 

c) între 5.001 lei şi 25.000 lei                

355 lei + 5 % 

pentru ce depăşete  5.000 lei 

d) între 25.001 lei şi 50.000 lei         
1.355 lei  + 3 % pentru ce 

depăşeşte 25.000  lei 

e) între  50.001 lei şi 250.000  lei       
2.105  lei + 2 % pentru ce 

depăşeşte 50.000 lei 

f) peste 250.000  lei          
6.105 + 1 % pentru ce 

depăşeşte 250.000 lei 

Art.5, Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel: X 

a) stabilirea bunurilor supuse împărţelii   3 % din valoare 

b) stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei-părţi ce se cuvine fiecărui 

coproprietar  
50 

c) creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de proprietate 3 % din valoare 



comună 

d) cererea de raport 3 % din valoare  

e) cererea de reducţiune a liberalităţilor excesive 
3 % din val. părţii de rezervă 

supusă reîntregirii 

f) cererea de partaj propriu-zis 
3 % din valoarea masei 

partajabile 

Art.6. (1) Cererile de valoare redusa, solutionate potrivit procedurii speciale prevazute de 

titlul X al cartii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de 

procedura civila,   

 

      

50 lei, daca valoarea cererii 

nu depaseste 2.000 lei, si cu 

200 lei, pentru cererile a caror 

valoare depaseste 2.000 lei. 

(2) Cererile privind ordonanta de plata, prevazuta de titlul IX al cartii a VI-a din Codul de 

procedura civila, se taxeaza cu 200 lei. 
200 

(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept, solutionate potrivit 

procedurii speciale prevazute de titlul XI al cartii a VI-a din Codul de procedura civila, se 

taxeaza cu 100 lei. 

 

100 

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanta presedintiala, cand sunt neevaluabile in bani.  20 

(5)Cand cererea formulata pe cale de ordonanta presedintiala este evaluabila in bani,  

 50 lei, daca valoarea acesteia 

nu depaseste 2.000 lei, si cu 

200 lei, daca valoarea ei 

depaseste 2.000 lei. 

Art. 7 Actiunile privind stabilirea si acordarea de despagubiri pentru daunele morale 

aduse onoarei, demnitatii sau reputatiei unei persoane fizice 
100 

Art. 8. a)cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial 100 

b) cereri in anularea sau in constatarea nulitatii unui act juridic nepatrimonial 100 

c)cereri care privesc dreptul de folosinta a bunului inchiriat sau arendat, daca acestea nu 

privesc si plata anumitor sume de bani 
100 

d) actiunile in granituire; in ipoteza in care prin aceeasi cerere se revendica si o portiune 

de teren, la taxa judiciara de timbru stabilita pentru actiunea in granituire se adauga si 

taxa corespunzatoare valorii suprafetei revendicate 

100 

Alin.2. Cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara, cand nu este accesorie 

actiunii in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic 

patrimonial  

50 lei, daca valoarea cererii 

nu depaseste 5.000 lei, si cu 

300 lei, pentru cererile a caror 

valoare depaseste 5.000 lei. 

Art. 9. - Urmatoarele cereri formulate in cursul procesului sau in legatura cu un proces se 

taxeaza astfel: 
X 

a) cereri de recuzare in materie civila - pentru fiecare participant la proces - pentru care 

se solicita recuzarea; 

  b) cereri de stramutare in materie civila 100 lei 

100 

c) cereri de repunere in termen 20 

d) cereri de perimare 20 

e) cereri de reexaminare impotriva incheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare 

si despagubirile potrivit art. 190 din Codul de procedura civila 
20 

f) cereri de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata, 

formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedura civila 
20 

g) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii se datoreaza partilor  

50% din taxa judiciara de 

timbru pentru cererea sau 

actiunea a carei judecare a 

fost suspendat 

h) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute 50 

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar, atunci cand 

sunt efectuate de catre instanta  
0,20 lei/pagina 

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare 

exemplar de copie  
 1 leu/pagina 
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k) cereri pentru eliberarea oricaror altor certificate prin care se atesta fapte sau situatii 

rezultate din evidentele instantelor de judecata ori cu privire la dosarele aflate in arhiva 

acestora  

1 leu/pagina 

l) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile 

judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive, se taxeaza cu  

5 lei pentru fiecare exemplar 

de copie. 

Art. 10. - (1) In materia executarii silite, urmatoarele cereri se taxeaza astfel: X 

a) cereri pentru incuviintarea executarii silite, pentru fiecare titlu executoriu  20 

b) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii provizorii 50 

(2) In cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a 

caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic 

decat valoarea bunurilor urmarite 

. Taxa aferenta acestei 

contestatii nu poate depasi 

suma de 1.000 lei 

3) In cazul in care prin contestatia la executare silita se invoca, in conditiile art. 712 alin. 

(2) din Codul de procedura civila, si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul 

dreptului,  

taxa de timbru se stabileste 

potrivit art. 3 alin. (1). 

(4) Cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate cazurile 

cu 50 lei, daca valoarea 

cererii nu depaseste 5.000 lei, 

si cu 300 lei, pentru cererile a 

caror valoare depaseste 5.000 

lei. 

Art. 11. - (1) Alte categorii de cereri se taxeaza dupa cum urmeaza: X 

a) cereri prin care partile solicita instantei pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca 

intelegerea partilor, inclusiv cand este rezultata din acordul de mediere  
20 

b) cereri in legatura cu masurile asiguratorii  100 lei 

c) contestatia privind tergiversarea procesului si plangerea impotriva incheierii de 

solutionare a contestatiei 
20 

Art. 12. - Cererile pentru dobandirea personalitatii juridice, pentru autorizarea 

functionarii si pentru inregistrarea unor persoane juridice se taxeaza dupa cum urmeaza: 
X 

a) cereri privind inregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului 

acestora  
300 

b) cereri pentru dobandirea personalitatii juridice de catre organizatiile prevazute in 

Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si 

pentru modificarea actelor constitutive ale acestora  

200 

c) cereri pentru dobandirea personalitatii juridice de catre asociatiile fara scop lucrativ, 

fundatii, uniuni si federatii de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru 

modificarea actelor constitutive ale acestora  

100 

Art. 13. - Actiunile formulate in domeniul dreptului de proprietate intelectuala se taxeaza 

dupa cum urmeaza: 
X 

a) pentru recunoasterea dreptului de autor si a drepturilor conexe, pentru constatarea 

incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a 

sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum si pentru luarea oricaror masuri in scopul 

prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea repararii acestora ori pentru 

restabilirea dreptului atins 

100 

b) pentru recunoasterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor nascute 

din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile 

patrimoniale ale inventatorului 

100 

c) cererile neevaluabile in bani privitoare la drepturile conferite de marca, desene si 

modele industriale 
300 

Art. 14. - (1) Actiunile, cererile, obiectiunile, contestatiile introduse la instantele 

judecatoresti in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile 

si completarile ulterioare, al Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul 

institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 287/2004, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si al Legii nr. 503/2004 privind redresarea 

financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

200 

(2) Cererile de competenta instantelor judecatoresti avand ca obiect inregistrari in 

registrul comertului  
100 

Art. 15. - Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la 

raporturile de familie sunt urmatoarele 
X 
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a) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in 

continuare Codul civil 

200 

b) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. b) si c) din Codul civil 100 

c) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil 50 

d) cererea privind acordarea despagubirilor sau pentru stabilirea prestatiei compensatorii 50 

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divort si care au ca obiect stabilirea 

locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea contributiei parintilor la 

cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul parintelui sau al altor persoane decat 

parintii de a avea legaturi personale cu copilul, locuinta familiei; 

20 

Art. 16. - In materia contenciosului administrativ X 

a) cererile pentru anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului pretins, precum 

si pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinte sau a oricarui altui inscris 
50 

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea pagubelor suferite 

printr-un act administrativ  

 10% din valoarea pretinsa, 

dar nu mai mult de 300 lei 

Art. 19. - In materie contraventionala, plangerea impotriva procesului-verbal de 

constatare si sanctionare a contraventiei, precum si calea de atac impotriva hotararii 

pronuntate 

20 

Art. 20. - Actiunile si cererile in materie de carte funciara, cand nu pun in discutie fondul 

dreptului 
50 

Art. 21. - Cererea privind inregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau mixte si 

apelul impotriva incheierii judecatorului-delegat  
20 

Art. 22. - Cererile adresate Ministerului Justitiei se taxeaza dupa cum urmeaza: X 

a) cereri pentru supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi 

utilizate in strainatate  

 10 lei pentru fiecare inscris/ 

copie 

b) cereri pentru autorizarea traducatorilor si interpretilor  300 

d) cereri adresate Ministerului Justitiei in vederea recunoasterii calificarii profesionale de 

traducator si interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, in conditiile Legii nr. 

200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare  

100 

Art. 23. - (1) Cererile pentru exercitarea apelului impotriva hotararilor judecatoresti se 

taxeaza cu 50% din: 
X 

a) taxa datorata pentru cererea sau actiunea neevaluabila in bani, solutionata de prima 

instanta 
dar nu mai putin de 20 lei 

b) taxa datorata la suma contestata, in cazul cererilor si actiunilor evaluabile in bani dar nu mai putin de 20 lei 

Art. 24. (1) Recursul impotriva hotararilor judecatoresti 100 

Art. 26. (1) Pentru formularea contestatiei in anulare 100 

Art. 27. - Orice alte actiuni sau cereri neevaluabile in bani, cu exceptia celor scutite de 

plata taxei judiciare de timbru potrivit legii 
20 

 III. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. 

                                                                                                                                                - lei - 

LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU   
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 Extras din norma juridică 
NIVELURILE AJUSTATE 

PENTRU ANUL 2015 
  

Cap. I  Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul 

Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte 

servicii prestate de unele instituţii publice 

  

1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte 

autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care în exercitarea atribuţiilor lor, 

sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a 

oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor 

acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare. 

2   

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: X   

- pentru animale sub 2 ani 2   

- pentru animale peste 2 ani 2   

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de 

animal, în bilete de proprietate: 
X   

- pentru animale sub 2 ani 2   

- pentru animale peste 2 ani 5   

4. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale 

folosite în justiţie 
2   

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2   

6 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 15   

7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2   

8.Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare 

civilă întocmite de autorităţile străine 
2   

9. Reconstruirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2   

10. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, 

distruse sau deteriorate 
2   

CAP.IITaxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi 

înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de 

vânătoare şi de pescuit: 

X   

1. Acte de identitate: X   

a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi 

a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de 

identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii 

pentru cetăţenii străini şi persoane fără cetăţenie. 

5   

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără 

cetăţenie 
6   

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3   

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2   

CAP.III  Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea 

obţinerea permiselor de conducere. 
X   

1.Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de 

autovehicule: 
X   

a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile şi 

subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E 
6   

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia 

dintre categoriile sau subcategoriile C, C1, TR, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, 

TB şi TV 

28   

2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora 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 şcoală 

de aconducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E 

84   

CAP.IV Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare 

provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe 
X   



1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: X   

a) autovehicule şi remorci cu masa  totală maximă autorizată de până la 3.500 kg 

inclusiv 
60   

c) autovehicule şi remorci cu masa  totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 145   

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor 

neînmatriculate permanent sau temporar 
9   

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor. 414   

CAP.IV1. Taxă pentru furnizare date      

1.înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date 

din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional 

de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din 

registrele judeţene şi al mun.Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi 

certificatelor de înmatriculare 

5   

CAP.V.Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 

dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

    

1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în 

baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere 

15   

 SANCŢIUNI 

Art.294 alin.(3)  Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit.a) se sancţionează  cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar 

cea de la lib.b-d cu amendă de la 279 lei la 696 lei 
  

Art.294 alin.(4) Incalcarea normelor tehnice privind  tipărirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta şi gestionarea, 

dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare  la  spectacole constituie contraveţie şi se sacnţionează cu 

amendă de la 325 lei la 1578 lei 

  

LIMITELE MINIME  SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE    

Art. 294 alin. (6) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de  la 280 lei la 1116 lei, 

iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 1116 lei  la 2784 lei. 
  

Art. 294 alin. (6) Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, 

după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu 

amendă de la 1300 lei la 6312 lei. 

  

 

          

  



 

                                                                                                 Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 116/15.12.2014 

 Procedura de acordare a înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice în 

condiţiile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

        1. Persoanele fizice care se obligă să realizeze la imobilele proprietate personală reparaţii de natura 

celor care se pot executa fără autorizaţie de construire, în condiţiile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinţelor, pot beneficia de reducere la plata impozitului pe clădire. Facilitatea fiscală se acordă 

numai pentru imobilul reparat. Înlesnirile se acordă  în proporţie de 100% din impozitul pe clădiri 

datorat pentru locuinţa de domiciliu. Înlesnirile se acordă dacă se realizează următoarele lucrări:  

     

- amenajare alei pietonale stradale aparţinând imobilului în  proprietate, amenajarea rigolelor, a şanţurilor şi 

a accesului auto în curte;          

 - reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când  nu se schimbă forma acestora şi 

materialele din care sunt executate;        

  - reparaţii şi înlocuiri la finisaje exterioare  

– tencuieli, placaje, zugrăveli şi vopsitorii exterioare, altele asemenea     

        

2. Contribuabilii care beneficiază de scutire vor efectua lucrările amintite mai sus  în cursul anului 

2014.             

3. Suma rezultată ca facilitate fiscală nu poate depăşi cuantumul impozitului datorat  de către 

contribuabili.             

4. Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuinţa de domiciliu, certificată de copia 

buletinului de identitate a solicitantului.         

5. După terminarea lucrării, persoanele care solicită scutirea trebuie să depună documente 

justificative: copii de pe facturi şi chitanţe fiscale, copii de pe buletinele de identitate ale proprietarilor cu 

adresa de domiciliu.         

6. Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care la data depunerii dosarului nu 

figurează în evidenţele fiscale cu debite restante. Verificarea îndeplinirii acestei condiţii se va realiza de 

către Compartimentul Buget, Finante si Contabilitate       

7. Scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă, pentru întreg anul 2014, de către 

Compartimentul Buget, Finante si Contabilitate pe baza referatului întocmit de către Compartimentul 

Urbanism si Amenajarea Teritoriului. 

        

 

 

                                                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 116/15.12.2014 

Procedura de acordare a facilităţilor  fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 286 alin. 

3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
Art. 1. Pentru anul fiscal 2014, beneficiază de scutire în proporţie de 100% de la plata impozitului 

pe clădire datorat pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia, în condiţiile prezentei hotărâri, 

următoarele categorii de persoane:               1.persoanele fizice ale căror venituri 

lunare sunt mai mici decât salariul minim  pe economie 2.persoanele fizice ale căror venituri lunare constau 

în exclusivitate din ajutor de şomaj şi /sau ajutor social.   

Art. 2. Scutirea de impozit se acordă numai pentru locuinţa de domiciliu si terenul aferent acesteia, 

pe baza de cerere, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, scutirea operand cu data de întâi 

a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii şi proporţional 

cu cota de proprietate aparţinând acestuia.                            

Art. 3. Cererea va cuprinde: 

 elementele de identificare a solicitantului 

 elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicită scutirea 

 natura obligatiei bugetare pentru care se solicita scutirea. 

  Art. 4. În sustinerea cererii se vor depune următoarele documente: 

 copie de pe buletinul de identitate al solicitantului 

 actele care stau la baza stabilirii sumelor pentru care se solicita scutirea sau reducerea       (copie 

extras CF actualizat, copie contract vânzare – cumpărare ) 

 acte care să dovedească veniturile debitorului (adeverinţa de salar, cupon de pensie, adeverinţa din 

care să rezulte că beneficiază de ajutor de şomaj şi/sau alocaţie de sprijin) 

 declaraţie pe propria răspundere a debitorului din care să rezulte că nu realizează alte venituri decât 

cele pentru care a depus acte. 

Art. 5 Facilităţile fiscale pot fi solicitate şi acordate atât înaintea începerii executării silite cât si în 

timpul executării acesteia.                  

Art. 6 Pentru a beneficia de scutire în proporţie de 100% a impozitului pe clădire si teren, în condiţiile 

prezentei hotărâri, solicitantul trebuie să nu figureze în evidentele primăriei cu debite restante şi să nu deţină 

în proprietate alte bunuri imobile (clădiri, terenuri), altele decât cele de domiciliu pentru care solicită 

scutire.                                        

Art. 7 Pentru soluţionarea fiecărui dosar privind cererea de scutire sau reducere a impozitului pe clădire 

si teren, Compartimentul Contabilitate va întocmi un referat care va fi supus aprobării Primarului şi a 

Consiliului Local. 

      Art. 8 Persoanele fizice beneficiare a scutirilor ce fac obiectul prezentei anexe vor fi obligaţi ca în 

situaţia în care intervin modificări cu privire la veniturile acestora să înştiinţeze compartimentul de 

specialitate în cel mult 30 de zile de la data modificării respective. 

 

 

 

 

 

  


