Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 125 / 31.10.2013
I.Impozitul pe clădiri
Impozitul pe cladiri în cazul contribuabililor persoane juridice va fi calculat prin aplicarea cotei de
1,4% asupra valorii de inventar a clădirii, evidenţiată corespunzator în contabilitatea acestora.
Pentru contribuabilii persoane juridice care în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă nu au efectuat
nici o reevaluare, impozitul pe clădiri va fi calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra valorii de inventar a
clădirii.
Pentru contribuabilii persoane juridice care in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta nu au efectuat
nici o reevaluare, impozitul pe cladiri va fi calculat prin aplicarea cotei de 30% asupra valorii de inventar a
cladirii.
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 condiţii similare impozitului pe clădiri.
Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice se stabileşte şi se calculează potrivit
prevederilor Codului Fiscal şi a Normelor de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, prin
aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii, prevăzută în Anexa la H.G
nr.1309/2012.
TIPUL CLĂDIRII

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

VALOAREA IMPOZABILĂ
Lei/m² de suprafaţă construită
desfăşurată la clădiri,în cazul
persoanelor fizice
Cu instalaţii de apă, Fără instalaţii de
canalizare, electrice
apă, canalizare,
şi încălzire
electrice sau
încălzire
935
555
254

159

159

143

95

63

75% din suma care 75% din suma
s-ar aplica clădirii
care s-ar aplica
clădirii
50% din suma care 50% din suma
s-ar aplica clădirii
care s-ar aplica
clădirii

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată
clădirea, prin înmulţirea acesteia cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
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Zona în cadrul localităţii
A
B
C
D

Rangul localităţii
II
2,40
2,30
2,20
2,10

1.În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate
a clădirii, exprimată în m², cu valoarea impozabilă a clădirii, cu cota de impozitare de 0,1% şi cu coeficientul de
zonă şi rang al localitătii.
2.Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor
nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele
podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.
3.În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de
corecţie corespunzător rangului localităţii şi zonei de amplasare a clădirii se reduce cu 0,10.
4.Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
-cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani de la data de 1 Ianuarie a anului fiscal de referinţă;
-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.
5.În cazul clădirii utilizată ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea
impozabilă a acesteia, determinată conform celor prezentate mai sus, se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50
metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.
6.În cazul în care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare sau extindere, din punct de
vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate
aceste ultime lucrări.
7.Pentru contribuabilii persoane fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri, impozitul pe clădiri
se majorează după cum urmează:
-cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
-cu 150% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
-cu 300% pentru cea de-a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
7.1.Persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală nu intră sub incidenţa
prevederilor punctului 7.
7.2.Garajele amplasate la acelaşi număr cadastral cu clădirea care corespunde adresei de domiciliu a
contribuabilului, nu vor fi impozitate majorat.
II. Impozitul şi taxa pe teren
Impozitul pe teren se stabileşte şi se calculeaza potrivit prevederilor art.258 alin.(2) a Titlului IX din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi a Normelor de aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare şi a celor stabilite prin H.G nr.1309/2012.
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.
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în Registrul Agricol la categoria de folosinţă de
terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului exprimată in ha. cu
suma corespunzătoare din tabelul de mai jos.
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Impozit

Zona în cadrul
localităţii

(lei/ha)
II
7.553
5.269
3.335
1.763

Rangul localităţii
A
B
C
D
• 1 m²=0,0001 ha

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan-orice altă categorie de folosinţă decât cea de
terenuri cu construcţii
Art.258 alin.(4) Cod Fiscal
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în Registrul Agricol la altă categorie de folosinţă decât
cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului exprimată în
ha. cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos , iar acest rezultat se inmulţeşte cu coeficientul de corecţie.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Categoria de folosinţă
A

B

Zona(lei/ha)
C
21
19

D

Teren arabil

28

Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
Teren cu apă
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

21
21
46
53
28

19
19
35
46
21

15
15
28
35
19

13
13
19
28
15

15
x
x

13
x
x

8
x
x

x
x
x

15

1 m²=0,0001 ha
Coeficientul de corecţie pentru localităţile de rangul II este 4

•
•

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în extravilan
Art.258 alin.(6) Cod Fiscal
Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan se calculează prin înmulţirea suprafeţei exprimată în hectare
cu suma corespunzătoare din tabel, înmulţită cu coeficienţii de corecţie corespunzători prevăzuţi de art.251
alin(5) din Codul Fiscal.
Nr.
crt.

Categoria de folosinţă

1.
2.
3.
4.
5.

Terenuri cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod

Nivelurile propuse pentru
anul 2014
Zona(lei/ha)
A
B
C
D
31
28
26
22
50
48
45
42
28
26
22
20
28
26
22
20
55
53
50
48
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
•
•

Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod
Livada până la intrarea pe rod
Pădure
Pădure în vârstă de până la 20 de ani
Terenuri cu apă
Terenuri cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

x
56
x
16
x
6
34
x
x

x
53
x
14
x
5
31
x
x

x
50
x
12
x
2
28
x
x

x
48
x
8
x
1
26
x
x

1 m²=0,0001 ha
Coeficienţii de corecţie sunt cei prevăzuţi în tabelul de mai jos:
Zona

Coeficienţii de corecţie
prevăzuţi de art.251 alin.(5) Cod Fiscal

A
B
C
D

2,40
2,30
2,20
2,10
III. Impozitul asupra mijloacelor de transport

Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculează potrivit prevederilor Titlului IX din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi a Normelor de aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare şi a celor stabilite prin H.G nr.1309/2012.
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin
înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Art.263 alin.(2) Cod Fiscal
Tipuri de autovehicule
1.Motorete ,scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până
la 1600 cm³inclusiv
2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm³ şi 2000 cm³ inclusiv
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm³si 2600 cm³ inclusiv
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm³ şi 3000 cm³ inclusiv
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm³
6.Autobuze, autocare, microbuze
7.Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone
inclusiv
8.Tractoare înmatriculate

Impozit/taxa
lei / 200 cm³ sau
fracţiune din aceasta
8
18
72
144
290
24
30
18

II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

lei/200 cm3
4
6
150lei/an
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Autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12
tone
Art.263 alin.(4) Cod Fiscal
Impozit/taxa
-lei/anNumărul de axe şi masa totală maximă utorizată

I.Vehicule cu 2 axe
1.Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
2.Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
3.Masa de cel puţin de 14 tone, dar mai mică de 15 tone
4.Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
5.Masa de cel puţin 18 tone
II.Vehicule cu 3 axe
1.Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
2.Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
3.Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
4.Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
5.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
6.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
7.Masa de cel puţin 26 tone
III.Vehicule cu 4 axe
1.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
3.Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
4.Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
5.Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
6.Masa de cel puţin 32 tone

Ax(e)
motor(oare) cu
sistem de
suspensie
pneumatică sau
echivalente
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

0
133
367
517
517

133
367
517
1.169
1.169

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1.472
1.472
1.472

615
623

623
973

973
1.545
1.545
1.545

1.545
2.291
2.291
2.291

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Art.263 alin.(5) Cod Fiscal
Impozit/taxa
-lei/anNumărul de axe şi masa totală maximă autorizată

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalente
recunoscute

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoare

I.Vehicule cu 2+1 axe
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1.Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
2.Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
3.Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
4.Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
5.Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
6.Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
7.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
8.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
9.Masa de cel puţin 28 tone
II.Vehicule cu 2+2 axe
1.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
3.Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
4.Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
5.Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
6.Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
7.Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
8.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
9.Masa de cel puţin 38 tone
III.Vehicule cu 2+3 axe
1.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2.Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3.Masa de cel puţin 40 tone
IV.Vehicule cu 3+2 axe
1.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2.Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3.Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4.Masa de cel puţin 44 tone
V.Vehicule cu 3+3 axe
1.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2.Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3.Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4.Masa de cel puţin 44 tone

0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
60
137
320
414
747
1.310
1.310

128
299
491
721
871
1.429
1.984
1.984
1.984

299
491
721
871
1.429
1.984
3.012
3.012
3.012

1.579
2.197
2.197

2.197
2.986
2.986

1.395
1.937
2.679
2.679

1.937
2.679
3.963
3.963

794
960
1.434
1.434

960
1.434
2.283
2.283

Remorci,semiremorci sau rulote
Art.263 alin.(6) Cod Fiscal
Masa totală maximă autorizată
a)până la 1 tonă inclusiv
b)peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c)peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d)peste 5 tone

Impozit / taxa
(lei/an)
9
34
52
64

Mijloacele de transport pe apă
Art.263 alin.(7) Cod Fiscal
Mijlocul de transport pe apă
Impozit (lei/an)
1.Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21
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2.Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3.Bărci cu motor
4.Nave de sport şi agrement
5.Scutere de apă
6.Remorchere şi împingătoare:
a)până la 500 CP inclusiv
b)peste 500 CP şi până la 2000 CP inclusiv
c)peste 2000 CP şi până la 4000 CP inclusiv
d)peste 4000 CP inclusiv
7.Vapoare-pentru fiecare 1000 tdw. sau fracţiune din acesta
8.Ceamuri,şlepuri şi barje fluviale:
a)cu capacitatea de încărcare până la 1500 tone inclusiv
b)cu capacitatea de încărcare de peste 1500 tone şi până la 3000 tone inclusiv
c)cu capacitatea de încărcare de peste 3000 tone

56
210
964
210
559
909
1.398
2.237
182
182
280
490

Termene de plată
1)Impozitele şi taxele pe bunurile deţinute în proprietate de către persoanele fizice sau juridice (clădiri,
terenuri, mijloace de transport), se plătesc anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie
inclusiv.
2)Impozitele/taxele anuale datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, de
până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la 31 martie inclusiv a anului în curs.
3)Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor/taxelor de mai sus, datorate pentru întregul an de către
contribuabilii, persoane fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de
până la 10% stabilită prin Hotărâre de Consiliu Local.
IV. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor
Art.267 alin.(1) Cod Fiscal
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban

Nivelurile propuse
pentru anul 2014

a)până la 150 m² inclusiv

6 lei

b)între 151 m² şi 250 m² inclusiv

7 lei

c)între 251 m² şi 500 m² inclusiv
d)între 501 m² şi 750 m² inclusiv

9 lei
12 lei

e)între 751 m² şi 1000 m² inclusiv

14 lei

f)peste 1000 m²

14+0,01 lei/m² pentru
fiecare m²
care depăşeşte 1000 m²

În mediul rural taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism se calculează în
cotă de 50% din taxa aplicabilă în mediul urban.
Art.267 alin.(3) Cod Fiscal Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi
folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
Art.267 alin.(4) Cod Fiscal Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi
excavări

1,4 lei pentru fiecare m²
afectat
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Art.267 alin.(5) Cod Fiscal Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de
şantier, în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în autorizaţia de construire, este egală cu 3% din
valoarea autorizată a lucrărilor de şantier.
Art.267 alin.(6) Cod Fiscal Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, de căsuţe sau rulote
ori campinguri, este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
Art.267 alin.(7) Cod Fiscal 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/m² de suprafaţă
ocupată de
construcţie

Art.267 alin.(8) Cod Fiscal Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele
prevăzute în alt alineat al art.267 este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv
instalaţiile aferente.
Art.267 alin.(9) Cod Fiscal Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială a unei construcţii
este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri.În cazul
desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea
din construcţie care urmează a fi demolată.
Art.267 alin.(10) Cod Fiscal Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de
construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizaţiei iniţiale.
Art.267 alin.(11) Cod Fiscal Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze,
13 lei pentru fiecare
termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
racord
Art.267 alin.(12) Cod Fiscal Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de
către comisia de urbanism şi amenajare a teritoriului, de către primar sau de către
15 lei
structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean
Art.267 alin.(13) Cod Fiscal Taxa pentru eliberarea certificatului de
9 lei
nomenclatură stradală şi adresă.
Art.267 alin.(14) Cod Fiscal Pentru taxele prevăzute la art.267, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de
construcţie, se aplică următoarele reguli:
a)taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se
plăteşte înainte de emiterea avizului;
b)în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care
expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea
lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;
c)până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de
construcţii,compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa
datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
d)până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a
primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
Art.267 alin.(15) Cod Fiscal În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a
lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art.251 din Codul
Fiscal.
Art.268 alin.(1) Cod Fiscal Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru
desfăşurarea unei activităţi economice, în mediul urban
50 lei
Art.268 alin.(4) Cod Fiscal Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător
30 lei
Art.268 alin.(4) Cod Fiscal Taxa pentru vizarea trimestrială a certificatelor de
15 lei
producător
Art.268 alin.(5) Cod Fiscal
Taxa pentru eliberare/vizare anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii
de alimentaţie publică,
Din care:
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- unităţi de alimentaţie publică cu un număr de locuri mai mare de 100
- unităţi de alimentaţie publică cu un număr de locuri între 51 – 100
- unităţi de alimentaţie publică cu un număr de locuri între 25 -50
- unităţi de alimentaţie publică cu până la 25 de locuri
- unităţi de alimentaţie publică fără locuri de servire

1.500 lei
900 lei
600 lei
400 lei
250 lei

V. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Art.270 alin.(4) Cod Fiscal Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate: 3 %

Specificaţie
Art.271 alin.(2) Cod Fiscal Taxa pentru afisaj în scop de reclamă şi
publicitate
a)în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică.
b)în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate.

Taxa
lei/m² sau fracţiune de m²
32

23

NOTĂ:-Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea procentului aprobat la
valoarea contractului de reclamă.
-Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, conform art.271 alin.(4) din Codul Fiscal,
modificat de pct.83 al OUG 125/27.12.2011, “se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi
30 septembrie inclusiv.” Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate de până la 50 lei inclusiv, se
plăteşte integral până la primul termen de plată. Contribuabilii persoane fizice sau juridice vor depune în decurs
de 30 de zile de la data amplasării unui panou de reclamă şi publicitate, afişaj sau structură de afişaj o declaraţie
fiscală la compartimentul de specialitate, respectiv la Serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei
municipiului Târnăveni.

VI. Impozitul pe spectacole
Art.274 alin.(1) Cod Fiscal - Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma
încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, cf.art.274 alin.(2) lit.a) si b) din Codul Fiscal.
Conform literei a), cota de impozit este egală cu 2% în cazul unui spectacol de teatru, manifestări muzicale,
competiţie sportivă internă sau internaţională .
Conform literei b) cota de impozit este egală cu 5% , în cazul oricărei alte manifestări artistice .
Art.275 alin.(2)CodFiscal
Impozit
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă
-Lei/m²-

a)în cazul videotecilor
2
b)în cazul discotecilor
3
Sumele stabilite la art.275 alin.(2) lit.a) şi b) se ajustează cu coeficientul de corecţie prevăzut la art.275 alin.(3),
care în cazul municipiului Târnăveni este 4.
Taxa eliberare planuri de situaţie şi plan de încadrare în zonă (copii) – 50 lei.
Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a evidenţierii construcţiei în cartea funciară: 30 lei.
Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a evidenţierii construcţiei în cartea funciară: 30 lei.
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VII. Taxa hotelieră
Se stabileşte taxa hotelieră pentru şederea în municipiul Târnăveni datorată de persoanele fizice în varstă
de peste 18 ani, în procent de 1% din tariful de cazare practicat de unitatea hotelieră.
VIII.Taxe locale specificate de Codul Fiscal
1. Taxa de vizitare a muzeului municipiului Târnăveni este:
Pentru adulţi
2 lei/zi
Pentru militari,studenţi şi elevi
1 leu/zi
Pentru pensionari gratuit
2. Se stabilesc următoarele taxe pentru ocuparea locurilor publice:
a.Taxa pentru ocuparea locurilor publice din zona pieţei Avram Iancu cu chioşcuri pentru
vânzarea de produse: 3 lei/mp/lună.
b.Taxa pentru folosirea locurilor publice pentru vânzarea de produse sau servicii diverse în
funcţie de zona comercială:
ZONA
ZONA
ZONA
ZONA

A
B
C
D

2,50 lei/mp/zi
1,50 lei/mp/zi
0,90 lei/mp/zi
0,60 lei/mp/zi

c.Taxa pentru depozitarea de diverse materiale: 0,90 lei/mp/ zi
d.Taxa pentru confecţionarea de produse: 2 lei/mp/zi
3. Taxa pentru ocuparea domeniului public în scopul amenajarii teraselor – alimentaţie publică pe perioada
estivală: 0,50 lei/mp/zi, cu excepţia zilelor în care se desfăşoara activităţi municipale.
4. Taxa pentru ocuparea cu garaje a terenurilor din domeniul public sau privat al municipiului Tarnaveni
sau pentru ocupare cu copertine, în sumă de 0,40 lei/mp/lună.
5. Taxa staţionare taximetre, aplicabilă pentru parcarea pe domeniul public sau privat al municipiului a
autoturismelor cu care se execută servicii de taximetrie: în sumă de 30 lei/lună.
6. Taxa parcare la reşedinţă în cuantum de 65 lei/an, cu posibilitatea aplicării fragmentat pe perioade mai mici.
7. Taxa pentru parcare acoperită la reşedinţă în cuantum de 25 lei/lună/loc de parcare
8. Taxa pentru parcare acoperită şi îngrădită la reşedinţă în cuantum de 50 lei/lună/loc de parcare
7. Taxa pentru acces în autogară şi folosirea de către operatorii de transport rutier interjudeţean de persoane
care tranzitează municipiul Târnăveni, a punctelor de îmbarcare/debarcare călători de pe raza administrativ
teritorială a municipiului Târnăveni:
* 10 lei/zi/autobuz
* 7 lei/zi/microbuz
8. Taxa pentru deţinerea de vehicule lente în sumă de 40 lei/an.
Nr.
crt.
1.
2.

DENUMIREA VEHICULULUI LENT
Autocositoare
Autoexcavator(autoexcavator pe autoşasiu)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Autogreder sau autogreper
Buldozer pe pneuri
Compactor autopropulsat
Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri,excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau excavator pe
pneuri
Freză autopropulsată pentru canal sau pentru pământ stabilizat
Freză rutieră
Încărcător cu cupă pe pneuri
Instalaţie autopropulsată de sortare concasare
Macara cu greifer
Macara mobilă pe pneuri
Macara turn autopropulsată
Maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele:
a.lucrări de terasamente
b.construcţia şi întreţinerea drumurilor
c.decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri
d.finisarea drumurilor
e.forat
f.turnarea asfaltului
g.înlăturarea zăpezii
Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne
Tractor agricol pe pneuri
Troliu autopropulsat
Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor
Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă
Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri
Vehicul pentru marcarea drumurilor
Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri
IX. ALTE TAXE LOCALE

1. Taxa SMURD în sumă de 8 lei anual pe familie.
2.Taxa pentru ocuparea locului de veci din cimitirul amplasat pe domeniul privat al municipiului Târnăveni în
sumă de 200 lei/loc.
3.Taxa de închiriere a Căminului Cultural Bobohalma, pentru desfăşurarea de programe artistice, spectacole,
concerte, baluri şi discoteci în sumă de 150 lei (la care se adauga cheltuielile privind utilităţile).
4. Taxa de închiriere a Căminului Cultural Bobohalma pentru manifestari ocazionale (nunţi,botezuri,etc) în
sumă de 500 lei (la care se adaugă cheltuielile privind utilităţile).
Caminul Cultural Bobohalma va fi utilizat în mod gratuit pentru pomeni sau parastase, achitându-se numai
cheltuielile privind utilităţile.
5. Taxa de închiriere a Casei de Cultură “Mihai Eminescu”:
- Sala mare
200 lei/ora sau 500 lei/zi
- Sala Femina şi sala Protocol
100 lei/ora sau 300 lei/zi
- Holul mare
50 lei/ora sau 150 lei/zi
- Holul mic
30 lei/ora sau 100 lei/zi
Beneficiază de scutire de la plata acestei taxe, activităţile desfăşurate de unităţile de învăţământ
din municipiul Târnăveni, de către Asociaţia Nevăzătorilor din municipiul Târnăveni, precum şi cele ale
asociaţiilor şi fundaţiilor cu care Primăria Municipiului Târnăveni are încheiate protocoale de colaborare
aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local.
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6. Taxa pentru avizare programe de funcţionare ale agenţilor economici în sumă de 10 lei/lună. Taxa se
datorează pentru lunile în care agenţii economici desfăşoară activitate.
7. Taxa pentru comercializarea ambulanta de marfuri in piete, targuri, oboare si alte locuri autorizate ale
primariei municipiului Târnăveni pentru agentii economici în sumă 70 lei/an.
8. Taxa rezervare loc in Piaţa Obor
9. Taxa rezervare boxe în Piaţa Avram Iancu
10. Taxa pentru rezervarea meselor în piaţa agro-alimentară Avram
Iancu , astfel:
- 3 luni
- 6 luni
- 1 an

350 lei/an
350 lei/an
180 lei
300 lei
470 lei

11. Taxa pentru folosirea WC-ului public: 0,50 lei.
12. Taxa intrare in Piaţa Obor: 0,5 lei/zi
13. Taxa utilizare loc in Piaţa Obor: 10 lei/zi.
14. Taxa de salubritate pentru persoane fizice: 15 lei/persoană/an.
15. Taxa pentru eliberarea de copii dupa un act din arhiva primariei în suma de 17 lei/act.
16. Taxa pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă şi duminică: 250 lei.
17. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă in suma de 600 lei.
18. Taxa specială pentru eliberarea certificatelor de stare civila in termen de 24 de ore - în locul celor
pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate - în sumă de 50 lei.
19. Taxa contravaloare carte de identitate : 7 lei
20. Taxa contravaloare carte de identitate provizorie : 1 leu
21. Taxa contravaloare furnizare date : 1 leu
22. Taxa pentru autorizarea de spargere străzi, trotuare şi zone verzi în sumă de 7 lei/mp/zi.
Se stabileşte garanţia plătibilă în avans pentru persoanele fizice sau juridice care efectuează lucrări care
necesită spargeri de carosabil şi trotuare în suma de 139 lei/mp. Garanţia astfel stabilită va fi restituită numai
după aducerea carosabilului/trotuarului la starea iniţială. Dacă după efectuarea lucrării carosabilul nu este
refăcut la termen, garanţia stabilită va fi folosită în acest scop.
23. Taxa pentru depozitarea deşeurilor materiale rezultate din construcţii, modificări şi demolare se stabileşte
astfel:
-20% din taxa de autorizare pentru lucrările de construire.
-50% din taxa de autorizare pentru lucrările de modificare
-100% din taxa de autorizare pentru lucrările de demolare.
Pe autorizaţia de construire sau de demolare vor fi specificate locul şi orele în care deşeurile pot fi
depozitate.
Taxa de depozitare a deşeurilor materiale se va achita odată cu eliberarea Autorizaţiei de construire sau
demolare.

12

24. Taxa pentru închirierea unor suprafeţe de teren din domeniul public aferent locuinţelor, astfel:
ZONA
ZONA
ZONA
ZONA

A
B
C
D

1,00 lei/mp/an
0,90 lei/mp/an
0,70 lei/mp/an
0,50 lei/mp/an

25. Taxa pentru închirierea unor suprafeţe de teren din domeniul public aferente accesului în spatii
comerciale astfel:
ZONA
ZONA
ZONA
ZONA

A
B
C
D

2,50 lei/mp/an
2,00 lei/mp/an
1,50 lei/mp/an
1,00 leu/mp/an

26. Taxa pentru eliberare certificate de inregistrare pentru vehicule neinmatriculabile:
a) maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrări agricole, forestiere şi de construcţii şi mopede: 92 lei
b) vehicule cu tracţiune animală (căruţe): 20 lei
Plăcuţele cu numărul de înregistrare se achită conform preţului de achiziţie.
27.Taxa viza anuala a certificatului pentru vehicule neinmatriculabile:
vehicule cu tracţiune animală(căruţe): 10 lei
28. Taxa pentru emitere, eliberare autorizaţii taxi şi dispecerat taxi: 120 lei.
29. Taxa pentru vizare anuală autorizaţii taxi: 60 lei.
30. Taxa pentru eliberare permis de acces auto marfă în centrul Municipiului Târnăveni pentru autovehicule
cu masa totală maxim autorizată de minim 3500 kg (inclusiv):
- 18 lei/zi
- 50 lei/săptămână
- 150 lei/lună
- 375 lei/trimestru
- 750 lei/an
31. Taxa pentru eliberarea licenţelor de transport pentru serviciile de transport public local de persoane prin
curse regulate speciale, de mărfuri în regim contractual de marfuri efectuate cu tractoare şi remorci, vehicule
speciale destinate serviciilor funerare în sumă de 50 lei/document.
31. Taxa de depozitare deşeuri menajere pentru persoane juridice: 18 lei/mc.
32. Taxe în pieţele, târgurile şi oboarele municipiului Târnăveni
- taxa pentru folosirea meselor acoperite
6 lei/masa/zi
- taxa pentru folosirea platourilor din pieţe
2,5 lei/mp/zi
- taxa pentru comercializarea din autoturisme
3 lei/mp/zi
- taxa pentru ocuparea platourilor din târguri şi oboare 2,5 lei/mp/zi
- taxa pentru comercializarea bovinelor,bubalinelor,cabalinelor şi porcinelor peste 6 luni
4,5 lei/animal
- taxa pentru comercializarea porcinelor până la 6 luni, ovine şi caprine
2,5 lei/animal
- taxa pentru comercializarea animalelor mici şi păsări cu excepţia puilor de o zi
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- taxa pentru comercializarea puilor de 1 zi

1,5 lei/buc
0,15 lei/buc

33. Taxe pentru prestari servicii efectuate in pieţele municipiului Târnăveni,astfel:
- închirierea unei balanţe
8 lei/buc/zi
- închirierea unui halat
3 lei/buc/zi
34. Tarif inchiriere a terenului de sport situate in str Industriei fn:
- 20 lei/h pentru tennis de camp si 30 lei/h in timpul functionarii instalatiei de iluminare
- 45 lei/h pentru fotbal, volei, handball pe timpul zile si 50 lei/h in timpul functionarii instalatiei de iluminare
Pentru elevi si studenti se aplica o reducere de 50% zilnic in intervalul orar 12.00-16.00
Nu se percept taxe de inchiriere pentru competitiile scolare organizate oficial.
35. Taxa pentru utilizarea patinoarului artificial:
- taxa intrare copii
5 lei/ 1 ½ oră
7 lei/ 1 ½ oră
- taxa intrare adulţi
- taxa inchiriere patine
5 lei
36. Taxa pentru închirierea unor suprafeţe de teren din domeniul public sau privat al municipiului Târnăveni
(exclusiv locuri publice) pentru desfăşurarea de activităţi de producţie sau comerţ în sumă de 5 lei/m.p./lună.
37. Taxa de autorizare a tăierii/toaletării de arbori, arbuşti şi gard viu astfel :
- taxa autorizare tăiere arbori
15 lei/buc
- taxa autorizare tăiere arbuşti
5 lei/buc
10 lei/ml
- taxa autorizare desfiinţare gard viu

X. Taxe extrajudiciare de timbru
TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU, conform Legii nr.117/1999 cu modificările ulterioare
ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Nr.
crt.

Extras din norma juridica

lei

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul
Justiţiei şi Libertăţilor 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

1

2

3

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

2

X
2
2
X
2
5
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4
5
6
7
8
9
10

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate
medicale folosite în justiţie
Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare
civilă întocmite de autorităţile străine
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,
distruse sau deteriorate

2
2
15
2
2
2
2

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea,
precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

1

2
3

1

2

1

2

Acte de identitate:
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români,
eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii
străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor
privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români
b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor
fără cetăţenie
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

X
5
6
3
2

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de
conducere
Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători
X
de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi
6
subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E
b) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi
28
subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV
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 trei ori la examenul pentru obţinerea
84
aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care
nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor
pentru categoriile B, B1, B+E
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi
autorizare de circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi
X
remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500
60
kg inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500
145
kg
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
9
neînmatriculate permanent sau temporar

15

3

Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor
CAPITOLUL IV1
Taxă pentru furnizare date
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 municipiului Bucureşti de evidenţă
a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare

414

5

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

16

