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 ROMÂNIA 
JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂILE GOVORA 

                                                                                                                                 ANEXA nr. 1    
HCL  nr…/……… 

   
 

TABLOUL_ACTUALIZAT  
CUPRINZÂND    IMPOZITELE   ŞI    TAXELE LOCALE PENTRU ANUL 2012 

 instituite  in baza  LEGII  nr. 571/2003   modificata si completata  
 
 

I. CODUL FISCAL – TITLUL IX – IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 
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 AMENZIILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART. 294 ALIN.  (7) 
 
 

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 
 Orice persoană care are in proprietate o clădire situată în România datorează 
pentru aceasta un impozit anual, cu excepţia cazurilor în care Legea 571/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală prevede altfel.  
 

A. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI – PERSOANE FIZICE 
 
 

VALORILE IMPOZABILE 
Pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri în cazul persoanelor fizice 

ART. 251 ALIN. (3) 

Tipul clădirii 

NIVELURILE  ANULUI  2011 NIVELURILE APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2012 

Valoarea impozabilă 
- lei/mp - 

Valoarea impozabilă 
- lei/mp - 

Cu instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice şi 
încălzire ( condiţii 

cumulative)

Fără instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 
încălzire 

Cu instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice şi 
încălzire ( condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 
încălzire 

0 1 2 3 4 
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 

806 478 806 478 

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 

219 137 219 137 

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

137 123 137 123 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori 82 54 82 54 
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din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, 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, demisol şi/sau 
mansardă, utilizate la locuinţă, în 
oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D 

Valoarea reprezintă 75% din 
valoarea corespunzătoare fiecărei 

grupe de clădiri. 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

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

Valoarea reprezintă 50% din 
valoarea corespunzătoare fiecărei 

grupe de clădiri 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

 

               La  calcularea  valorii  impozabile  a cladirii si  a  impozitului  pe  cladiri   in  cazul  
persoanelor  fizice  se au  in  vedere: 

1. Valorile impozabile pe  metru patrat suprafata construita desfasurata , pe tipuri 
de cladiri ; 

2. Rangul  localitatii  si zona in care este amplasata cladirea.   
  Pentru determinarea suprafeţelor construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu 

pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de 
transformare de 1,20. 

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 de la data de 1 
ianuarie 2012  (construita pana la 31 decembrie 1961); 

b) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 ani inclusiv  
(construita intre  anii 1961 – 1981) . 

 
În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită desfasurata   depăşeşte 

150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 
50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia. 

 
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 că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime 
lucrări. 

 
În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ condiţiile privind instalaţiile de apă, 

canalizare, electrice şi încălzire, se vor utiliza valorile impozabile, în lei/mp, prevăzute în 
coloana 2. 
 
 

NOTĂ: 
1. La valorile impozabile determinate conform celor de la pct. A – D se vor aplica 

coeficienţii de corecţie prevăzuţi pentru Rangul III al oraşului Băile Govora şi zone în 
cadrul acestuia, după cum urmează: 
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Zona în cadrul oraşului Coeficient de corecţie clădiri 
cu mai puţin de 3 niveluri şi 8 

apartamente 

Coeficient de corecţie clădiri cu 
mai mult de 3 niveluri şi 8 

apartamente 
A 2.30 2.20 
B 2.20 2.10 
C 2.10 2.00 
D 2.00 1.90 

 
2. Zonele A, B, C şi D corespund zonelor A, B, C şi D avute în vedere la stabilirea 

nivelurilor impozitului pe terenurile situate în intravilanul oraşului Băile Govora. 
3. Impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la 

valoarea impozabilă a clădirii. 
4. Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri care  nu  sunt  

dobandite  prin  mostenire  legala  , impozitul pe clădire se majorează după cum urmează: 
a) cu   65 % pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
b) cu  150% pentru cea de-a doua ; 

      c)   cu  300% pentru cea de-a treia  si  urmatoarele . 
 
       5. Persoanele fizice prevăzute la punctul 4 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. 
 
       6. Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 zile de la data dobândirii /construirii, 
extinderii, îmbunătăţirii, demolării, distrugerii sau modificării în alt mod al unei clădiri sau 
de la data la care se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe clădiri 
datorat. 
 

7. Impozitul pe clădiri se plateste anual  in doua rate egale , pana la datele de 31 martie  
si 30 septembrie inclusiv. 

 
8. Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, 

persoane fizice de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de 
plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate în 
raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe 
clădiri cumulat. 

 
9. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri datorat pentru întregul an de 

către persoanele fizice  până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie 
de 10%. ; bonificatia se acorda doar la plata integrala a obligatiilor datorate bugetului local 
calculata pentru fiecare rol unic , respectiv pentru achitarea pentru intregul an 2012 a 
tuturor obligatiilor stabilite pentru toate tipurile de impozite / taxe. 

 
10. Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia 

de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 
zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. 
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B. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI – PERSOANE JURIDICE 
 

1. Orice persoană juridică care are în proprietate o clădire situată în România 
datorează anual impozit pentru acea clădire. 

 
2. 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. 

 
3. Impozitul precum şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al unităţii 

administrativ-teritorială pe raza căreia se află amplasată clădirea. 
 
4. În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unor 

cote de impozitare asupra valorii contabile a clădirii, astfel: 
 Cota de 1,5%  aplicata  asupra  valorii contabile a cladirii , inregistrata in contabilitatea 

proprietarului  persoana  juridica , pentru cladirile si constructiile  supuse  impozitarii   
reevaluate   de  persoane  autorizate , conform  reglementarilor  contabile  in  perioada  01 
ianuarie 2009  - 31 decembrie 2011 ; 

 Cota de 5%  pentru   cladirile  cu destinatie turistica  noi sau reevaluate in ultimii 3 ani 
anteriori anului fiscal de referinta , ce nu functioneaza in cursul unui an calendaristic; 

 Cota de 12%    aplicata  asupra  valorii  contabile a cladirii  , inregistrata  in  
contabilitatea  proprietarului  persoana juridica , pentru  cladirile  si  constructiile  supuse  
impozitarii    nereevaluate  in  perioada  01 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2011 (impozit 
majorat cu 20%) ; 

 Cota  de 20%  pentru  cladirile cu destinatie turistica care nu au fost reevaluate in ultimii 
3 ani anteriori anului fiscal de referinta , ce nu functioneaza  in cursul unui an 
calendaristic; 

 Cota  de 30%  pentru cladirile care nu au fost  reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului 
fiscal de referinta  ( ultima reevaluare a fost inregistrata in contabilitate pana la 
31.12.2006) ; 

 Cota  de 40%   pentru  cladirile cu  destinatie  turistica   care nu au fost reevaluate  in  
ultimii  5  ani  anteriori  anului  fiscal  de  referinta  ,  ce nu  functioneaza in  cursul  unui  
an  calendaristic. 
Cota  de impozitare  se aplica  la  valoarea  de  inventar  a  cladirii  asa  cum  este  stabilit  
in  Normele  aprobate  prin HG.44/2004 cu modificarile ulterioare. 
 

5. În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga 
durată acestuia se aplică următoarele reguli: 

 Impozitul pe clădiri se datorează de către locatar; 
 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; 

 În cazul în care contractul de leasing încetează altfel  decât prin ajungerea la 
scadenţă, impozitul pe clădiri este datorat de locator. 
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6. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, 
consolidare,modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, acesta are 
obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi 
declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective. 

 
7. Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia 

de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 
zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. 

 
8. Persoanele  juridice , inclusiv institutiile  publice , pentru caldirile pe care le 

dobandesc , construiesc sau instraineaza  au obligatia sa depuna declaratiile  fiscale  chiar 
daca potrivit  prevederilor  Codului  Fiscal  pentru  acestea  nu datoreaza impozit pe 
cladiri sau sunt scutite de la plata acestui impozit. 

 
9. Impozitul / taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie, inclusiv. 
 
10. Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de 

până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral  la primul termen de plată. În cazul în care 
contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi 
administrativ – teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 

 
 
 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 
 

  Orice persoană care are în proprietate un teren situat în România datorează pentru 
acesta un impozit anual, cu excepţia cazurilor în care Legea 571/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală prevede altfel. 

 
 1.  În cazul unui teren cu construcţii amplasat în intravilan, impozitul pe teren se 
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei neocupate de construcţii cu suma corespunzătoare 
prevăzută în tabelul de la punctul 1.  Nivelul impozitului din tabelul de la punctul  1 a fost 
calculat ţinând cont de rangul oraşului Băile Govora – rangul III. 
 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURILE CU 
CONSTRUCŢII 

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

Zona in cadrul 
localităţii 

NIVELURILE  PENTRU ANUL 2011 
NIVELURILE APLICABILE ÎN 

ANUL FISCAL 2012 
Nivelurile impozitului/taxa pe rangul III Nivelurile impozitului/taxa pe rangul 

III 

Persoane fizice 
Persoane Juridice nivel 

majorat cu 20% 
Persoane fizice 

Persoane Juridice  
nivel majorat cu 20% 

A 5640 6768 5640 6768 
B 3832 4598 3832 4598 
C 1821 2185 1821 2185 
D 1060 1272 1060 1272 
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 2. In cazul  unui teren amplasat in intravilan , inregistrat in registrul agricol  la alta 
categorie de folosinta  decat cea de terenuri cu constructii , impozitul pe teren se stabileste  
prin inmultirea numarului  de metri patrati  de teren cu suma corespunzatoare  prevazuta 
in tabel ; nivelul impozitului din tabel  se calculeaza  tinand cont de coeficientul  de corectie 
corespunzator rangului trei  al localitatii.. 
           In cazul  terenurilor  pe care sunt amplasate orice alte constructii care  NU sunt  de 
natura  cladirilor pentru stabilirea  impozitului  pe  teren   nu se scade suprafata  ocupata 
de constructiile respective. 
 
 

  IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLSATE ÎN INTRAVILAN –  ALTĂ CATEGORIE 
DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII 

PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE 
Art. 258 alin. (4) 

Nr. crt. 
Zona 

Categorie de 
folosinţă 

Nivelurile  pentru anul 2011 
Persoane fizice/ persoane juridice   ( pers. 

juridice nivel majorat cu 20%) 
- lei/ha  -

Nivelurile aplicabile pentru anul 2012
Persoane fizice/ persoane juridice ( pers. 

juridice nivel majorat cu 20%) 
- lei/ha  -

- val.se inmulteste cu  3 _rang.
ZONA 

A 
ZONA 

B 
ZONA 

C 
ZONA D 

ZONA 
A 

ZONA 
B 

ZONA 
C 

ZONA D 

1. Teren arabil 24/29 18/22 16/19 13/16 24/29 18/22 16/19 13/16 

2. Păşune 18/22 16/19 13/16 11/13 18/22 16/19 13/16 11/13 

3. Fâneaţa 18/22 16/19 13/16 11/13 18/22 16/19 13/16 11/13 

4. Vie 40/48 30/36 24/29 16/19 40/48 30/36 24/29 16/19 

5. Livada 46/55 40/48 30/36 24/29 46/55 40/48 30/36 24/29 

6. 

Pădure sau 
alt teren cu 
vegetatie 
forestiera 

24/29 18/22 16/19 13/16 24/29 18/22 16/19 13/16 

7. Teren cu ape 13/16 11/13 7/8 x 13/16 11/13 7/8 x 

8. Drumuri şi 
căi ferate 

x x X x x x x x 

9. Neproductiv x x X x x x x x 

 În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, 
nivelurile respective ca efect al rotunjirilor la o a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii 
nr. 384/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren 
în lei/ha, ţinând seama de faptul că 1 mp = 0,0001 ha 

 
 3. Ca excepţie, în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat 
în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de 
terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform alin. 2) numai dacă 
îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura; 
b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de 

activitate prevăzut la lit. a). 
 
 4. În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ–
teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform alin. 1). 
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 5. 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. 
 
 6. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 
întreaga durată a acestuia, impozitul pe teren este datorat de locatar. 
 
 7. În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la 
scadenţă, impozitul pe teren este datorat de locator.      
      8. Orice persoană care dobândeşte, înstrăinează sau modifică folosinţa unui teren 
are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află terenul, în 
termen de 30 zile de la data dobândirii, înstrăinării sau modificării folosinţei.  
 
 
RANGUL LOCALITĂŢII – III 
Zonele – coeficienţii de corecţie prevăzuţi de art. 251 alin. (5).  
A – 2,30 
B – 2,20 
C – 2,10 
D - 2,00 

IMPOZITUL PE TERENURILE DIN EXTRAVILAN 
PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE 

Lei/ha 
Nr. 
crt. 

ZONA Nivelurile impozitelor pe zone 
Categoria  de  folosinta A B C D 

1. Teren cu construcţii 27/32 24/29 22/26 19/23 
2. Teren arabil 43/52 41/49 39/47 36/43 
3. Păşune 24/29 22/26 19/23 17/20 
4. Fâneata 24/29 22/26 19/23 17/20 
5. Vie pe rod 48/58 46/55 43/52 41/49 
6. Livadă pe rod 48/58 46/55 43/52 41/49 

7. 
Pădure în vârstă de peste 20 de ani sau alt 
teren cu vegetaţie forestieră 14/17 12/14 10/12 7/8 

8. 
Teren cu apa, altul decât cel cu amenajări 
piscicole 5/6 4/5 2/3 1/2 

9. Teren cu amenajări piscicole 29/35 27/32 24/29 22/26 
Notă: La persoanele juridice nivelul este majorat cu 20% faţă de cel prevăzut în H.G. 
956/2009. 
 
 9. Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale chiar dacă aceştia 
beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren sau pentru terenurile respective nu se 
datorează impozit/taxa pe teren. 
 
 10. Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 
martie şi 30 septembrie inclusiv. 
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 11. Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de 
până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care 
contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi 
administrativ-teritoriale, sume de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat. 
 

 12. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren datorat pentru întregul an de 
către persoanele fizice  până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie 
de 10%. ; bonificatia se acorda doar la plata integrala a obligatiilor datorate bugetului local 
calculata pentru fiecare rol unic , respectiv pentru achitarea pentru intregul an 2012 a 
tuturor obligatiilor stabilite pentru toate tipurile de impozite / taxe. 
 
 13. Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a 
titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de 
folosinţă se pot face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub 
semnătură proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al 
gospodăriei. 
 
 14. Atât în cazul clădirilor, cât şi în cazul terenurilor, dacă se constată diferenţe între 
suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurile 
executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
pentru determinarea sarcinii fiscale se iau în vedere suprafeţele care corespund situaţiei 
reale dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de 
cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, 
iar modificarea  sarcinilor fiscale se operează începând cu data de întâi a lunii următoare  
celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca 
anexă la declaraţia fiscală. 
 15.  Ori de cate ori intervin  modificari in registrul  agricol  referitoare la  terenuri , 
cladiri , mijloace de transport  sau  la orice alte bunuri detinute in proprietate sau in 
folosinta , dupa caz , de natura sa conduca la modificarea oricaror impozite si taxe locale  
prevazute  de titlul IX  din  Codul  Fiscal  , functionarii publici cu atributii  privind 
completarea , tinerea  la zi   si  centralizarea  datelor  din  registrele agricole , au  obligatia  
de  a comunica  aceste modificari  functionarilor  publici  din  compartimentele  de  
specialitate  ale autoritatilor  administratiei  publice locale   in termen de trei  zile  
lucratoare  de la data  modificarii (art.259 p.2591 din normele metodologice) . 

 
CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE  DE TRANSPORT 

 
 Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie 
înmatriculat în România datorează pentru acesta un impozit anual, cu excepţia cazurilor 
în care Legea 571/2003 privind Codul de Procedură Fiscală prevede altfel. 
 

Art.263 /L571/2003             a.)  MIJLOACE DE  TRANSPORT  CU  TRACTIUNE  MECANICA 

TIPURI  DE  AUTOVEHICULE  

NIVELURI AN  2011 
PERSOANE FIZICE/JURIDICE 

NIVELURI APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2012 

PERSOANE 
FIZICE/JURIDICE 

Suma în lei, pentru fiecare grupă 
de 200 cm3 sau fracţiune din 

aceasta 

Suma în lei, pentru fiecare 
grupă de 200 cm3 sau 
fracţiune din aceasta 
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Motorete, scutere, motociclete şi 
autoturisme cu capacitate cilindrică de 
până la 1600 cm3, inclusiv 

8/8 8/8 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
1601 cm3 şi  2000 cm3 

18/18 18/18 

Autoturisme cu capacitate cilindrică între 
2001 cm3şi  2600 cm3, inclusiv 72/72 72/72 

Autoturisme cu capacitate cilindrică intre 
2601 cm3 şi  3000 cm3, inclusiv 144/144 144/144 

Autoturisme cu capacitate cilindrică de 
peste 3001  cm3, inclusiv 290/290 290/290 

Autobuze, autocare, microbuze 24/24 24/24 

Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu 
masa totală maximă autorizată de până la 
12 tone inclusiv 

30/30 30/30 

Tractoare înmatriculate 18/18 18/18 

 
b. )    AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA  MAXIMA  

AUTORIZATA  EGALA  SAU  MAI  MARE  DE  12  TONE 
 

Numărul  de axe  si  greutatea bruta incarcata maxima 
admisa 

Impozitul  ( in lei / an) 

Ax (e) motor (oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatica  sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte  sisteme  de 
suspensie pentru 
axele  motoare 

I. Vehicule cu două axe x x 

1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 133 

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

3. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 367 517 

4. Masa de cel puţin  15 tone, dar mai mica  de 18 tone 517 1169 

5. Masa  de cel putin 18  tone 517 1169 

II. Vehicule cu trei axe x x 

1. Masa de cel  puţin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 133 231 

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

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

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

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

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

7. Masa de cel putin  26 tone 947 1472 
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III. Vehicule cu patru axe x x 

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

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

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

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

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

6. Masa  de cel putin 32 tone 1545 2291 

  
In cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de 
transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 
următor: 
c.  )          COMBINATII  DE  AUTOVEHICULE   (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)  
     DE  TRANSPORT  MARFA  CU  MASA  TOTALA  MAXIMA  AUTORIZATA  EGALA SAU      
MAI MARE DE 12 TONE 

Numărul de axe 
şi greutatea bruta  incarcata maxima admisa 

Impozitul ( în lei/an ) 
 
 

         Numărul  de axe  si  greutatea bruta incarcata 
maxima admisa 

Ax (e) motor (oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatica  sau 

echivalentele 
recunoscute  

Alte  sisteme  de 
suspensie pentru 
axele  motoare 

I. Vehicule cu 2+1 axe x x 

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

2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 60 
4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 60 137 
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mica de 22 tone  137 320 
6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 320 414 
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 414 747 

8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 747 1310 

9.  Masa de cel puţin 28 tone 747 1310 
II. Vehicule cu 2+2 axe x x 

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 128 299 
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 299 491 
3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 491 721 
4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 721 871 

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

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

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

8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1984 3012 
9.  Masa de cel puţin  38 tone 1984 3012 
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III. Vehicule cu 2+3 axe x x 
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1579 2197 
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2197 2986 

3.  Masa de cel puţin  40 tone 2197 2986 

IV. Vehicule cu 3+2 axe x x 
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1395 1937 
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1937 2679 
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2679 3963 
4.  Masa de  cel puţin  44 tone 2679 3963 

V. Vehicule cu 3+3 axe x x 
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 794 960 
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 960 1434 
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1434 2283 
4. Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283 

d. )                                 REMORCI  , SEMIREMORCI   sau  RULOTE 

Masa totală 
maxima autorizată 

NIVELURI  AN   2011 
PERSOANE FIZICE/JURIDICE 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2012 

PERSOANE FIZICE/JURIDICE 

Impozit  , în lei Impozit   în   lei 
a. până la 1 tonă 
inclusiv 

8/8 8/8 

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

 
29/29 

 
29/29 

c. peste 3 tone, dar 
nu mai mult de 5 t 

45/45 45/45 

d.   peste 5 tone 55/55 55/55 

e. )                                        MIJLOACE DE TRANSPORT PE  APA 

 
NIVELURI  AN    2011 

PERSOANE FIZICE/JURIDICE 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2012 

PERSOANE FIZICE/JURIDICE 
Impozit  ,  în lei Impozit  , în  lei 

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

18/18 18/18 

2. Bărci fără motor 
folosite în alte 
scopuri 

48/48 48/48 

3.Bărci cu motor 181/181 181/181 
4. Nave de sport şi 
agrement 

964/964 964/964 

5. Scutere de apă 181/181 181/181 
6.  Remorchere şi 
împingătoare: 

x x 

a)  până la 500 CP 
inclusiv 

482/482 482/482 

b) peste 500 CP, 
dar nu peste 2.000 
CP 

783/783 783/783 

c) peste 2000 CP, 
dar nu peste 4.000 
CP. 

1205/1205 1205/1205 

d) peste 4000 CP 1928/1928 1928/1928 
7. Vapoare pentru 157/157 157/157 
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fiecare 1000 tdw 
sau fracţiune din 
aceasta 
8. Ceamuri, şlepuri 
şi barje fluviale: 

x x 

a) Cu capacitate de 
încărcare până la 
1500 tone inclusiv 

157/157 157/157 

b) Cu capacitate de 
încărcare de peste 
1000 tone, dar nu 
peste 3000 tone 

241/241 241/241 

c) Cu capacitate de 
încărcare de peste 
3000 tone 

422/422 422/422 

 
 

 1. Orice persoană care dobândeşte / înstrăinează un mijloc de transport sau îşi 
schimbă domiciliul/ sediul/ punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu 
privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/ sediul/ punctul de 
lucru în termen de 30 zile inclusiv, de la modificarea survenită. 
 
 2. Impozitul asupra mijloacelor de transport se plăteşte anual, în două rate egale, 
până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
 
 3. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport  achitat  pe 
întregul an de către persoanele fizice  până la data de 31 martie a anului respectiv, se 
acordă o bonificaţie de 10%. ; bonificatia se acorda doar  la  achitarea  tuturor  obligatiilor 
stabilite privind  impozite / taxe.  
 
 4. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing 
financiar, pe întreaga  durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de 
locatar. 
 5. În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la 
scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de către locator. 
 
 6. Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către 
contribuabili, persoane fizice până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul 
termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de 
transport pentru care impozitul este datorat aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma 
de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.  
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CAPITOLUL V – TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI  
AUTORIZAŢIILOR 

 

Nr. 
crt. 

TAXA 
NIVELURI AN- nivel 

majorat cu 20% fata de 
HG.956/2009 2011 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN ANUL 

FISCAL 2012 
-nivel majorat cu 20% fata 

de HG.956/2009 
 

A.   TAXE CALCULATE ÎN SUMĂ FIXĂ 

1. 

ART. 267 alin. (1) Taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban 
 
Suprafaţa pentru care se obţine 
certificatul de urbanism: 
 

x X 

a) până la 150 mp, inclusiv 6 lei 6 lei 
b) între 151 şi 250 mp, inclusiv 7 lei 7 lei 
c) între 251 şi 500 mp, inclusiv 10 lei 10 lei 
d) între 501 şi 750 mp, inclusiv 12 lei 12 lei 
e) între 751 şi 1000 mp, inclusiv 14 lei 14 lei 

f) peste 1000 mp  

14,00+0,01 lei/mp pentru 
fiecare mp care depăşeşte 
1000 mp 
 

14,00+0,01 lei/mp pentru 
fiecare mp care depăşeşte 

1000 mp 

2.  
ART. 267 alin.(4) . Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei de foraje şi excavări – pentru 
fiecare mp afectat 

8 lei 8 lei 

3. 

 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, 
spaţii de expunere, situate pe căile şi în 
spaţiile publice – pentru fiecare mp afectat 
acestor lucrări 

8 lei 8 lei 

Taxa pentru amplasarea corpurilor şi a 
panourilor de afişaj – pentru fiecare mp 
afectat acestor lucrări 

8 lei 8 lei 

Taxa pentru amplasarea firmelor şi 
reclamelor – pentru fiecare mp afectat 
acestor lucrări 

8 lei 8 lei 

4. 

ART. 267 alin. (11)  Taxa pentru 
eliberarea unei autorizaţii privind 
lucrările de racorduri şi branşamente la 
reţelele publice de apă, canalizare, gaze, 
termice, energie electrică, telefonie şi 
televiziune prin cablu 

13 lei 
pentru fiecare racord 

13 lei 
pentru fiecare racord 

5. 

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

16 lei 16 lei 

6. 
ART. 267 alin. (13)  Taxa pentru 
eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradală şi adresă

10 lei 10 lei 

7. 
ART. 268 alin. (1)   Taxa pentru eliberarea 
unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei 
activităţi economice – în mediul urban 

82 lei 82 lei 
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8. 
Taxa pentru acordarea vizei anuale pe 
autorizaţiile pentru desfăşurarea unei 
activităţi economice 

50% din taxa pentru 
eliberare  

41 lei 

50% din taxa pentru 
eliberare  

41 lei

9. 
ART. 268 alin. (2)   Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiilor sanitare de funcţionare

20 lei 20 lei 

10. 

ART. 268 alin. (3)  Taxa pentru eliberarea 
de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale   sau de pe alte asemenea 
planuri, deţinute de consiliile locale, 
pentru fiecare mp de plan sau fracţiune 

34 lei 34 lei 

11. 
ART. 268 alin. (4)  Taxa pentru eliberarea 
certificatului de producător     82 lei 82 lei 

12. 
Taxă pentru vizarea anuală a certificatului 
de producător 

41 lei 
50 %  din taxa pentru 

eliberarea certificatului de 
producător 

41 lei 
50 %  din taxa pentru 

eliberarea certificatului de 
producător 

13. 

ART. 268 ALIN.(5)  
ANEXA NR. 3 LA H.C.L. 1/25.01.2007  
Taxa pentru eliberarea /vizarea anuală a 
autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică ( în 
funcţie de suprafaţa pentru care se 
percepe taxa de eliberare/vizare 
autorizaţie): 

 Baruri 
- până la 50 mp. inclusiv 
- între 50-100 mp. inclusiv 
- peste 100 mp. inclusiv 

 Restaurante 
- până la 100 mp 
- între 100-150 mp 
- peste 150 mp 

 Cofetării ( numai pentru cele care 
solicită autorizaţie cod CAEN 
5530 şi 5540) 

- până la 100 mp 
- peste 100 mp 

Între 0 şi 3615 lei inclusiv  
 
 
 
 
 
 
 

 
360 lei 
720 lei 

1.440 lei 
 

1.440 lei 
1.800 lei 
2.160 lei 

 
 

 
240 lei 

            600 lei 

   Între 0 şi 3615 lei inclusiv 
 
 
 

 
 

 
 
 

360 lei 
720 lei 

1.440 lei 
 

1.440 lei 
1.800 lei 
2.160 lei 

 
 
 

240 lei 
 600 lei 

14. H.C.L. 43/2006    Taxă înscriere mopede 30  lei 30  lei 

15. Taxă viză anuală mopede 

15 lei  
(50 % din taxa pentru 

înscriere mopede) 
 

15 lei  
(50 % din taxa pentru 

înscriere mopede) 

16. 
Taxă pentru înscrierea de care trase de boi 
şi căruţe trase de cai 

60 lei 60 lei 

17. 
Taxă viză anuală pentru care trase de boi 
şi căruţe trase de cai 

30 lei 
(50 % din taxa pentru 

înscrierea de care trase de 
boi şi căruţe trase de cai) 

30 lei 
(50 % din taxa pentru 

înscrierea de care trase de 
boi şi căruţe trase de cai) 

18. 
Taxă pentru înscriere tractoare, vehicule 
neînmatriculate precum şi vehicule cu 
tracţiune animalică 

120 lei  120 lei 

19. 
Taxă viză anuală pentru tractoare, 
vehicule neînmatriculate precum şi 
vehicule cu tracţiune animalică 

60 lei 
(50 % din taxa pentru 
înscrierea de tractoare, 

vehicule neînmatriculate 
precum şi vehicule cu 
tracţiune animalică) 

60 lei 
(50 % din taxa pentru 
înscrierea de tractoare, 

vehicule neînmatriculate 
precum şi vehicule cu 
tracţiune animalică) 
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B.  TAXE CALCULATE ÎN COTE PROCENTUALE 

20. 
ART. 267 alin. (3)  Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiilor de construire locuinţe sau 
anexe la locuinţe 

0,5 % din valoarea 
autorizată 

0,5 % din valoarea autorizată 

21. 
ART. 267 alin. (5)   Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei necesare pentru lucrările de 
organizare de şantier 

3,0 % din valoarea 
autorizată 

3,0 % din valoarea autorizată 

22. 
ART. 267 alin. (7)   Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei de amenajare de tabere, de 
corturi, căsuţe, etc. 

2,0 % din valoarea 
autorizată 2,0 % din valoarea autorizată 

23. 
ART. 267 alin. (8)   Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiilor de construire, inclusiv 
instalaţiile aferente 

1,0 % din valoarea 
autorizată 1,0 % din valoarea autorizată 

24. 
ART. 267 alin. (9)   Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei de desfiinţare, totală sau 
parţială a unei construcţii 

0,1 % din valoarea 
autorizată 

0,1 % din valoarea autorizată 

25. 
ART. 267 alin. (10)   Taxa pentru 
prelungirea unui certificat de urbanism 
sau a unei autorizaţii de construire 

45% din cuantumul taxei 
iniţiale 

45% din cuantumul taxei 
iniţiale 

 
 Taxele de la punctele 1-5 şi 14-19 se calculează şi se încasează anticipat eliberării 
certificatelor sau autorizaţiilor – răspunde Serviciul Urbanism. 
 Taxa de la punctul 6 se încasează anticipat eliberării certificatului de nomenclatură 
stradală – răspunde Compartimentul  A.D.P.P. 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI 
PUBLICITATE 

 

TAXA 
NIVELURI AN   2011-nivel 

majorat cu 20%-   

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN 

ANUL FISCAL 2012 
-nivel majorat cu 20%- 

 
A.   TAXĂ CALCULATĂ ÎN COTĂ PROCENTUALĂ 

 
ART. 270  Taxa pentru servicii de reclamă şi 
publicitate 

 

6% 6% 

TAXA PENTRU FOLOSIREA 
MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI 

PUBLICITATE 

NIVELURI AN   2011  - 
nivel majorat cu 20%  

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN 

ANUL FISCAL 2012 
- nivel majorat cu 20%- 

B. TAXĂ CALCULATĂ ÎN SUMĂ FIXĂ 
 

 
ART. 271 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă 
şi publicitate 

x X 

a) Panouri publicitare, copertine, afişaj sau 
structură de afişaj pe suport informaţional fix 
pentru reclamă şi publicitate situate la locul în 

34  lei 34 lei 
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care persoana derulează o activitate economică 
lei/mp sau fracţiune de mp 
b) Panouri publicitare, copertine, afişaj sau 
structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 
situate la alte locuri decât cel în care se 
desfăşoară activitatea – lei/mp sau fracţiune de 
mp/an 

24  lei 24 lei 

c) Afişaj pe suport informaţional mobil, situat la 
locul în care persoana derulează o activitate 
comercială 

până la 0,50 mp = 1,0 lei/zi  
între 0,51 – 1 mp= 1,0 lei/zi 

peste 1 mp = 3,0   lei/zi 

până la 0,50 mp= 1,0 lei/zi 
între 0,51– 1 mp = 2,0 lei/zi

peste 1 mp =   3,0  lei/zi 
d) Afişaj pe suport informaţional mobil – case de 
schimb valutar, situat la locul desfăşurării 
activităţii 

până la 0,50 mp = 1,0 lei/zi  
între 0,51 – 1 mp= 2,0 lei/zi 

peste 1 mp =   5 lei/zi 

până la 0,50 mp= 1,0 lei/zi 
între 0,51 – 1 mp= 2,0 lei/zi

peste 1 mp =   5 lei/zi 
e) Afişaj în scop de reclamă şi publicitate pe 
banere amplasate pe căile publice sau în alte 
locuri – lei/mp sau fracţiune de mp/an 

24 lei 24 lei 

f) Panouri indicatoare pentru propria firmă – 
lei/mp sau fracţiune de mp/an 34 lei 34 lei 

 
 Taxa prevăzută la punctul A. se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la 
valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, cu excepţia celor realizate prin mijloace de 
informare în masă, scrise sau audiovizuale. 
 
 Taxa este datorată de prestatorul de servicii şi se plăteşte la bugetul local al unităţii 
administrativ-teritoriale în raza căreia se realizează reclama şi publicitatea, până la data de 
10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de 
reclamă şi de publicitate. 
 
 Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi 
persoanele juridice care efectuează reclamă şi publicitate prin cel puţin una din formele 
prezentate sunt obligate să depună o declaraţie fiscală la compartimentul Impozite şi Taxe 
Locale în termen de 30 zile de la data amplasării panoului, afişajului, copertinei sau 
banerului. 
 
 Taxele pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate prevăzute la ART. 271 alin. a), 
b), e), f), se plătesc anticipat până la data de 31 martie a fiecărui an fiscal pentru anul în curs. 
 
  
 
 

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
 

IMPOZITUL NIVEL AN  2011 

NIVELURI 
APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 

2012
A.    IMPOZITE CALCULATE ÎN COTE PROCENTUALE 

ART.274 alin. (2) lit. a) – spectacol de teatru, balet, operă, 
operetă, concert filarmonic, alte manifestări muzicale, 
prezentarea unui film la cinematograf, spectacol de circ, 
competiţii sportive interne şi internaţionale – Se calculează prin 
aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea 
biletelor şi a abonamentelor 

2% 2% 
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ART.274 alin. (2) lit. b) – manifestări artistice de genul: 
festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte 
asemenea manifestări artistice ori distractive care au caracter 
ocazional – Se calculează prin aplicarea cotei de impozit la 
suma încasată din vânzarea biletelor şi abonamentelor 

6% 6% 

B.   IMPOZITE CALCULATE ÎN SUMĂ FIXĂ 
ART. 275 alin. (2)  Manifestări artistice sau activităţi distractive 
care au loc într-o videotecă sau discotecă  - Se calculează pe 
baza suprafeţei incintei prin înmulţirea numărului de mp cu 
sumă stabilită, corectată cu rangul localităţii pentru fiecare zi 
de manifestare 

x x 

a) în cazul videotecilor – lei/mp/zi 2 2 
b) în cazul discotecilor – lei/mp/zi 3 3 

Impozitul pe spectacole, prevăzut la punctul A. este datorat de organizatori, se 
debitează în baza declaraţiei decont şi să plăteşte lunar până la data de 15 inclusiv a lunii 
următoare celei în care se organizează spectacolul. 
 
 Impozitul pe spectacole, prevăzut la punctul B. se debitează în baza declaraţiei ce se 
depune până la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare şi se plăteşte lunar până la data 
de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. 
  
 Alte obligaţii pentru plătitori: 
 Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu art. 
274, au următoarele obligaţii: 

1. să înregistreze biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale unde are loc spectacolul; 

2. să anunţe tarifele şi să precizeze tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente. 
3. să emită bilet de intrare/ieşire şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la 

spectatori; 
4. să respecte normele legale privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi 

inventarul biletelor de intrare. 
 
 Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu 
prevederile art. 275, au următoarele obligaţii: 
a) să depună declaraţia fiscală privind spectacolele programate pe durata unei luni 

calendaristice, până la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt 
programate spectacolele respective; 

b) Să prezinte releveul suprafeţei incintei o dată cu depunerea declaraţiei fiscale şi ori 
de câte ori intervine o modificare a acestei suprafeţe. Releveul se întocmeşte cu 
respectarea dispoziţiilor de la punctul 179 alin. (1) şi (2) din H.G. 44/2004 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal. 
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CAPITOLUL VIII    – TAXA HOTELIERĂ 
 

TAXA 
NIVEL  AN  2011 

 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN 

ANUL FISCAL 2012 
ART. 278 alin. (2) – Taxa pentru şederea într-o 
unitate de cazare, pentru întreaga perioadă - Cota se 
aplică la tarifele de cazare practicate de unităţile de 
cazare, pentru o noapte de cazare pentru fiecare 
persoană care datorează această taxă, indiferent de 
perioada reală de cazare 

6% 6% 

 
 Persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea au obligaţia ca în 
documentele utilizate pentru încasarea tarifelor de cazare să evidenţieze distinct taxa 
hotelieră încasată, determinată în funcţie de cotă şi de numărul de zile de cazare. 
 Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până 
la data de 10  inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la 
persoanele care au plătit cazarea. 
 Agenţi economici care colectează taxa hotelieră au obligaţia de a depune lunar o 
declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, 
până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv. 
 
 

CAPITOLUL IX     – ALTE TAXE LOCALE 
 
 

NR. 
CRT 

 
TAXA 

 
 

NIVEL  AN   2011   
nivel majorat cu 20% 

(excepţie taxa pt. elib. 
autorizaţiei taxi)    

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN 

ANUL FISCAL 2012 
nivel majorat cu 20% 

(excepţie taxa pt. elib. 
autorizaţiei taxi)  

I. 

ART. 283 alin. (1)  - Taxa pentru utilizarea 
temporală a locurilor publice: 

x x 

a) Pentru activităţi  de comerţ ocazional x x 
ZONA I – lei/mp/zi 4 4 
ZONA II - lei/mp/zi 3 3 
ZONA III - lei/mp/zi 2 2 

b) Pentru activităţi economice pe bază de 
contract (amplasare construcţii provizorii)  

x x 

ZONA I 40 lei/lună 40 lei/ mp /luna 
ZONA II 31 lei/lună 31 lei/ mp /luna 
ZONA III 23 lei /luna 23 lei/mp/lună 

- în cazul comercializării de presă şi carte, taxa este de 50%  din valoarea taxei pentru activităţi 
economice 

c) Pentru depozitarea şi expunerea unor mărfuri 
şi materiale 

x x 

ZONA I – lei/mp/zi 4 4 
ZONA II - lei/mp/zi 3 3 
ZONA III - lei/mp/zi 2 2 

d) Pentru servicii de reclamă şi publicitate (prin 
amplasarea de panouri publicitare sau alte tipuri 
de mobilier stradal ) – minim 1 mp 

x x 

ZONA I – lei/mp/zi 5 5 
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ZONA II– lei/mp/zi 4 4 
 ZONA III– lei/mp/zi 3 3 

II. 

ART. 283 alin. (1)–Alte taxe stabilite de Consiliul 
Local 

x x 

a) Taxa oficiere căsătorii x x 
- sâmbăta 54 54 
- duminica 55 55 

b) Taxă acces pentru filmare căsătorii 23 23 
c) Taxa pentru avizarea programului de 
funcţionare – HCL 18/2005 

14 14 

d ) Taxa divort prin acordul partilor –HCL. 
2/27.01.2011 

300 300 

e)Taxă pentru eliberare autorizaţie taxi, precum 
şi pentru viza anuală a acestora- HCL 
nr.13/31.03.2009) 

300 lei/an/autovehicul 300 lei/an/autovehicul 

f) Taxă pentru modificarea autorizaţiilor taxi 6 lei / autorizatie 6 lei/autorizaţie 
g) Taxă eliberare duplicat autorizaţie taxi 32 lei / autorizatie 32 lei/autorizaţie 
h) Taxă organizare de şantier – lei/zi 3 lei / zi 3  lei / zi 

III.  

TAXE PENTRU FOLOSIREA LOCURILOR 
PUBLICE AMENAJATE ( PIAŢĂ) 

x x 

a) pentru vânzarea produselor de orice fel 5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 
b) pentru folosirea platourilor, meselor, teraselor 
şi a altor spaţii 

5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

TAXA PENTRU VÂNZAREA/DEŢINEREA DE 
ANIMALE ŞI PĂSĂRI DE FIECARE ANIMAL 
SAU PASĂRE 

x x 

a) bovine, bubaline cabaline, porcine până la 6 
luni 

5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

b) bovine, bubaline cabaline, porcine peste 6 luni 8 lei/mp/zi         8 lei/mp/zi 
c) animale mici, miei, iezi, iepuri cu excepţia 
puilor de o zi, pentru fiecare mp. 

3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

d) pui de o zi, pentru fiecare pui 0,5 lei/mp/zi 0,5 lei/mp/zi 
PENTRU VÂNZAREA OBIECTELOR DE 
OCAZIE 

5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

 
PENTRU OCUPAREA LOCURILOR 

PUBLICE CU MIJLOACELE DE 
TRANSPORT EXPUSE SPRE VÂNZARE 

NIVEL AN 2011 
nivel majorat cu 20% 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN 

ANUL FISCAL 2012 
nivel majorat cu 20% 

a) biciclete cu motor, motorete, scutere, triciclete 8 lei/mp/zi 8 lei/mp/zi 
b)mijloace de transport, inclusiv remorci de 
orice fel 

5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

PENTRU PERSOANELE FIZICE SI 
JURIDICE CARE OCUPĂ LOCURI PUBLICE, 

ALTELE DECÂT CELE DE MAI SUS, DIN 
PARCURI ŞI ZONE VERZI, TROTOARE DIN 

FAŢA LOCUINŢELOR, COLŢURI DE 
STRĂZI, TERENURI PUBLICE OCUPATE DE 

JOCURI DISTRACTIVE 

 
 

x 

 
 

x 

a) pentru vânzarea de produse cu efectuarea de 
prestări servicii 

5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

b) pentru depozitarea de diverse materiale, în 
vrac sau preambalate şi pentru confecţionarea de 
produse 

5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

c) valorificarea nisipului şi a pietrişului din 
albiile râurilor pentru fiecare metru cub de 
pietriş sau nisip şi taxă parcare temporare 
 

8 lei/mp/zi 8 lei/mp/zi 
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TAXA PENTRU ANIMALE ADUSE LA 
OBORUL DE GLOABĂ 

x x 

a) bovine, cabaline, bubaline, porcine 78 lei/mp/zi 78 lei/mp/zi 
b) ovine şi caprine 31 lei/mp/zi 31 lei/mp/zi 
c) animale mici şi păsări 7 lei/mp/zi 7 lei/mp/zi 
TAXA PENTRU DEŢINEREA DE CÂINI DE 
PAZĂ 

x x 

a) pentru al doilea câine 16 lei/cap/an 16 lei/cap/an
b) pentru al treilea şi următorii 24 lei/cap/an 24 lei/cap/an 
CÂINI DE AGREMENT x x
a) pentru primul câine 43 lei/cap/an 43 lei/cap/an 
b) pentru al doilea şi următorii 58 lei/cap/an 58 lei/cap/an 
TAXA PENTRU FOLOSIREA DE CÂNTARE 
DIN INVENTARUL PRIMĂRIEI(ÎNCHIRIERI 
PRODUCĂTORI) 

6 lei/buc/zi 6 lei/buc/zi 

TAXE MIJLOACE DE TRANSPORT CE 
EFECTUEAZĂ APROVIZIONAREA SAU 

ALTE PRESTAŢII LA UNITĂŢIILE DE PE 
RAZA ORAŞULUI. 

x x 

a) autovehicule până la 3,5 t 66 lei/an 66 lei/an 
b) autovehicule 3,5 – 7,0 t 77 lei/an 77 lei/an 
c) autovehicule 7,0 – 12 t 109lei/an 109 lei/an 
d) autovehicule 12 – 16 t 132 lei/an 132 lei/an 
e) autovehicule cu o capacitate de peste 3,5 t 
aflate în tranzit 
 

22 lei/taxă/masă 22 lei/taxă/masă 

TAXA FOLOSIRE TEREN TENIS - 
MINIFOTBAL 

37 lei/oră 37 lei/oră 

TAXA ECOLOGIZARE – se va încasa şi vira în 
aceleiaşi condiţii ca şi taxa hotelieră 

5 lei/turist/sejur 5 lei/turist/sejur 

TAXA PENTRU PERSOANELE CARE NU AU 
ÎNCHEIAT CONTRACTE DE SALUBRIZARE 

12 lei/persoană/lună 12 lei/persoană/lună 

CHIRIE PE BAZA DE CONTRACT 
PERMANENT PENTRU SPAŢII DESCHISE 

13 lei/mp/zi 13 lei/mp/zi 

TAXĂ AVIZ PROTECŢIE CIVILĂ – se percepe 
la obţinerea autorizaţiei 

5 lei/mp 5 lei/mp 

IV. 

ART. 283 alin. (2)  - Taxa pentru deţinerea sau 
utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate 
obţinerii de venituri care folosesc infrastructura 
publică locală: 

Persoane 
Fizice 

Persoane 
Juridice 

Persoane 
Fizice 

Persoane 
Juridice 

Taxa pentru vehiculele lente 
Lei/an/vehicul 

49 59 49 59 

 
 
Taxa pentru vehiculele lente se datorează pentru fiecare dintre următoarele vehicule 
lente: 
1. Autocositoare; 
2. Autoexcavator ( excavator pe autoşasiu ); 
3. Autogreder; 
4. Autoscreper; 
5. Autostivuitor, motostivuitor; 
6. Buldozer pe pneuri; 
7. Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje; 
8. Compactor autopropulsat; 
9. Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă, etc.; 
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10. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri; 
11. Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri; 
12. Excavator pe pneuri; 
13. Freză autopropulsată pentru canale;  
14. Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat; 
15. Freză rutieră; 
16. Încărcător cu o cupă pe pneuri; 
17. Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare; 
18. Macara cu grefier; 
19. Macara mobilă pe pneuri; 
20. Macara turn autopropulsată; 
21. Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente; 
22. Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor; 
23. Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri; 
24. Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor; 
25. Maşină autopropulsată pentru forat; 
26. Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt; 
27. Plug de zăpadă autopropulsat; 
28. Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn; 
29. Tractor pe pneuri; 
30. Troliu autopropulsat; 
31. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor; 
32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunilor de apă; 
33. Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri; 
34. Vehicul pentru marcarea drumurilor; 
35. Vehicul pentru  tăiat şi compactat deşeuri; 
36. Orice alte vehicule lente autopropulsate utilizate pentru activităţi economice. 
 
 Pentru vehicule lente existente în patrimoniu persoanelor fizice sau juridice la data 
de 1 ianuarie, taxele locale datorate pentru întregul an fiscal se achită până cel mai 
târziu la data de 31 martie a anului de referinţă. 
 
 Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie, taxa locală se datorează 
începând cu data de întâi a luni următoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, 
proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv, şi se achită în 
cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii. 
 
 Pentru vehiculele lente înstrăinate sau scoase din funcţiune, taxele locale aferente se 
dau la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs 
această situaţie, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. 
 
 Pentru vehiculele lente dobândite în cursul anului, persoanele vor depune declaraţia 
fiscală în termen de 30 de zile de la data dobândirii sub sancţiunile prevăzute la art. 294 
din Legea 571/2003. 
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CAPITOLUL X – SANCŢIUNI 
 
 

ART. 294 alin. (3) 

NIVELURILE  ANULUI 2011 
NIVELURI PENTRU ANUL 

2012 
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. 
a) se sancţionează cu amendă de la 60 
lei, la 240 lei iar cea de la lit. b) cu 
amendă de la 240 lei la 600 lei. 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) 
lit. a) se sancţionează cu amendă de 
la 60 lei, la 240 lei iar cea de la lit. b)-
d) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

ART. 294 alin. (4) 

Încălcarea normelor tehnice privind 
tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a 
abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole constituie 
contravenţii şi se sancţionează cu 
amendă de la 280 lei la 1.360 lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind 
tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a 
abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole constituie 
contravenţii şi se sancţionează cu 
amendă de la 280 lei la 1.360 lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

ART. 294 alin. (6) 

NIVELURILE  ANUL 2011 NIVELURILE  PENTRU ANUL 
2012 

(6) În cazul persoanelor juridice, 
limitele minime şi maxime ale 
amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) 
se majorează cu 300%, respectiv: 
  
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. 
a) se sancţionează cu amendă de la 
240 de lei la 960 de lei, iar cele de la 
lit. b) – d) cu amendă de la 960 de lei 
la 2.400 lei. 
 
Încălcarea 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 1100lei la 5450 lei. 
 

(6) În cazul persoanelor juridice, 
limitele minime şi maxime ale 
amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) 
se majorează cu 300%, respectiv: 
  
Contravenţia prevăzută la alin. (2) 
lit. a) se sancţionează cu amendă de 
la 240 de lei la 960 de lei, iar cele de 
la lit. b) – d) cu amendă de la 960 de 
lei la 2.400 lei. 
 
Încălcarea 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 1.100 lei la 5.450  lei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
         …………………………                                                         SECRETAR  ORAS 
                                                                                                          JR. GUGU CRISTINEL 
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