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    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ 

      COMISIA ECONOMICĂ 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTARÂRE 

 

Privind  stabilirea de impozite și taxe locale pe anul 2019 
 

 Comisia economică întrunita in  sedinţă de lucru azi ________________ analizând 

referatul nr. 16887/29.11.2018  întocmit de Sîrbu Geta; 

 În baza  art. 36 alin. 4 lit. „c”  din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 

administratia publica locala,  supunem spre aprobare: 

  

 

 Art.1.-Se aprobă  stabilirea de impozite și taxe locale pe anul 2019, după cum 

urmează:  

 Art.455-Reguli generale  

(1)Orice persoana care are in proprietate o cladire situata  in Romania datoreaza anual 

impozit pentru ea ,exceptand cazul in care prezentul titlu  se prevede diferit. 

(2)Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ 

teritoriale ,concesionate,inchiriate date in administrare ori in folosinta oricaror entitati 

,altele decat cele de drept public ,se stabileste taxa pe cladiri,care este sarcina 

locatarilor. 

(5)Pe perioada in care se plateste taxa pe cladire nu se mai plateste impozit. 

 

Art.456-Scutiri 

-cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi ,a vaduvelor de 

razboi si a vaduvelor necasatorite a veteranilor de razboi 

-cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

persecutate din motive politice 

-cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 

handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate ,a 

reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai celor cu gradul I 

de invaliditate 

 

 

   Art.457 -Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea 

persoanelor fizice 

(1)Pentru cladiri rezidentiale (de locuit )si cladiri anexa ,aflate in proprietatea 

persoanelor fizice impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de la 0.08% -
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0,2%(0,1% stabilita prin hotarare de catre consiliul local) ,asupra valorii impozabile   a 

cladirii. 

(2)Valoarea impozabila a cladirii, exprimata   in lei ,se determina prin inmultirea 

suprafetei construita  desfasurate a acesteia ,exprimata in metrii patrati,cu valoarea 

impozabila corespunzatoare ,exprimata in lei/mp,din tabelul urmator: 

 
       

  

Tipul cladirii 

Valoarea impozabila 

- lei/m2 - 

  

Cu instalatii de 

apa, canalizare, 

electrice si 

incalzire (conditii 

cumulative) 

Fara instalatii de apa, 

canalizare, electrice sau 

incalzire 

  

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu 

pereti exteriori din caramida arsa sau din orice 

alte materiale rezultate in urma unui tratament 

termic si/sau chimic 

1.000 600 

  

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din 

piatra naturala, din caramida nearsa, din 

valatuci sau din orice alte materiale nesupuse 

unui tratament termic si/sau chimic 

300 200 

  

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu 

pereti exteriori din caramida arsa sau din orice 

alte materiale rezultate in urma unui tratament 

termic si/sau chimic 

200 175 

  

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, 

din piatra naturala, din caramida nearsa, din 

valatuci sau din orice alte materiale nesupuse 

unui tratament termic si/sau chimic 

125 75 

  

E. In cazul contribuabilului care detine la 

aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, 

demisol si/sau la mansarda, utilizate ca 

locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri 

prevazute la lit. A-D 

75% din suma care s-

ar aplica cladirii 

75% din suma care s-ar 

aplica cladirii 

  

F. In cazul contribuabilului care detine la 

aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la 

demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte 

scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre 

tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 

50% din suma care s-

ar aplica cladirii 

50% din suma care s-ar 

aplica  

 

 

 

(4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea 

supafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii inclusiv ale balcoanelor,logiilor 

sau ale celor situate la subsol sau mansarda ,exceptand suprafetele podurilor 

neutilizate ca locuinta ale scarilor si teraselor neacoperite. 

(5) Daca dimensiunile exterioare nu pot fi masurate pe conturul exterior atunci 

suprafata desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a 

cladirii cu un coeficient de transformare de 1.4. 

(6) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona 

in care este amplasata cladirea ,prin inmultirea valorii determinate cu coeficientul 

de corectie urmator: 

 

     Coeficientul de corectie pentru rangu IV (Poiana Mare)este urmatorul: 
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                  zona A = 1.10 

                  zona B =1.05 

    Coeficientul de corectie pentru rangul V (Tunarii Vechi,Tunarii Noi)este urmatorul 

              zona A =1.05 

             zona B = 1.00 

                       

(8)Valoarea impozabila a cladirii determinata in urma aplicarii prevederilor legii ,se 

reduce in functie de anul terminarii acesteia ,dupa cum urmeaza: 

 (a) cu 50% pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie 

a anului fiscal de referinta. 

(b) cu 30% pentru cladirea care are ovechime cuprinsa intre 50 si 100 de ani inclusiv ,la 

data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. 

 (c)cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 si 50 de ani inclusiv ,la 

data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. 

(9) In cazul in care la cladire au fost executate lucrari de renovare majora ,din punct 

de vedere fiscal ,anul terminarii se actualizeaza ,astfel ca acesta se considera ca 

fiind cel in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor.Anul terminarii se 

actualizeaza in conditiile in care ,la terminarea lucrarilor de renovare majora 

,valoarea cladirii creste cu cel putin 50% mai mare fata de valoarea avuta inainte. 

 

    Art.458.  -Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea 

persoanelor fizice  

(1)Pentru cladirile nerezidentiale (cu destinatie comerciala) aflate in proprietatea 

persoanelor fizice impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de la 0,2% -1,3% (1% 

stabilita prin hotatare de consiliu local )asupra valorii care poate fi : 

(a)valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator specializat in 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinta 

(b)valoarea finala a lucrarilor de constructii ,in cazul cladirilor construite in ultimii 5 

ani anteriori anului de referinta 

(c)valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate 

,cele dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta 

(3)Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice ,utilizate 

pentru activitati din domeniul agricol ,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 

unei cote de 0.4% asupra valorii impozabile. 

(4)In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin (1) 

,impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile 

determinate conf.art.457. 

 

Art.459-Calculul impozitului pe cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea 

persoanelor fizice  

(1)In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice 

,impozitul se calculeaza prin insumarea celui calculat pentru suprafata folosita in scop 

rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential. 
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(2)In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se 

desfasoara nicio activitate economica ,se calculeaza conf.art.457. 

(3)Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu 

pot fi evidentiate distinct se aplica urmatoarele reguli: 

(a)In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se 

desfasoara activitate ec.se calculeaza conf.art.457. 

(b)In cazul in care este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara 

activ.ec.,impozitul se calculeaza conf.art.458. 

 

  Art.460-Calculul impozitului /taxei pe cladirile detinute de persoanele juridice. 

(1)Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietate sau detinute de persoanele juridice 

,impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de la 0.08%-0,2%(0,1% 

stabilita prin hotarare in consiliu local),asupra valorii impozabile a cladirii. 

(2)Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietate sau detinute de persoane juridice 

,impozitul /taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.2% -1,3%(1% 

stabilita prin hotarare a consiliului local),asupra valorii impozabile  a cladirii. 

(3)Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietate sau detinute de persoane juridice 

utilizate pentru activitati din domeniul agricol impozitul /taxa pe cladiri se calculeaza 

prin aplicarea cotei de 0.4% asupra valorii impozabile. 

(4)In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea pers.juridice impozitul se 

determina prin insumarea suprafetei folosita in scop rezidential cu cea folosita in scop 

nerezidential. 

(5)Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri ,valoarea impozabila este cea de la 31 

dec.a anului anterior si poate fi: 

(a)ultima valoare inregistrata in evidentele organului fiscal 

(b)valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un expert 

(c)valoarea finala a lucrarilor de constructii,in cazul cladirilor noi,construite in cursul 

anului fiscal anterior 

(d)valoarea care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate ,in cazul 

cladirilor dobandite in cursul anului anterior  

(e)in cazul cladirilor cu contract de leasing financiar ,valoarea rezultata dintr-un raport 

de evaluare 

(f)in cazul cladirilor pentru care se datoreza taxa pe cladiri ,valoarea cuprinsa in 

contabilitatea proprietarului 

(6)Valoarea impozabila a cldirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza uni raport de 

evaluare autorizat . 

(8)In cazul in care proprietarul nu a actulizat valoarea impozabila a cldirii in ultimii 3 

ani ,anteriori anului de referinta ,cota impozitului /taxei pe cladiri este de 5%. 

(9)In cazul in care proprietarul pentru care se datoreaza taxa pe cladire nu a actualizat 

valoarea impozabila in ultimii 3 ani diferenta de taxa fata de cea stabilita va fi datorata 

de el. 

 

Art.461-Declararea ,dobandirea ,instrainarea si modificarea cladirilor  
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(1)Impozitul pe cladiri este datorat pentru intreg anul fiscal de persoana care are in 

proprietate cladirea la 31 dec.a anului fiscal anterior 

(2)In cazul dobandirii sau construirii unei cladiri in cursul anului ,proprietarul are 

obligatia sa depuna o declaratie in termen de 30 de zile la organul fiscal in raza caruia 

se afla cladirea si datoreaza impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

(3)Pentru cladirile nou -construite data dobandirii se considera: 

(a)pentru cladirile executate inainte de expirarea autorizatiei,este data intocmirii 

procesului verbal de receptie 

(c)pentru cele care nu a fost respectat termenul din autorizatie si pentru care nu s-a 

solicitat prelungirea ,se intocmeste proces verbal de receptie la data expirarii termenului 

prevazut consemnandu-se stadiul lucrarilor si suprafata construita dupa care se face 

impunerea. 

(4)Declararea cladirilor in vederea impunerii acestora in evidentele fiscale reprezinta o 

obligatie legala ,chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire  

(5)In cazul in care dreptul de proprietate asupra unei cladiri este transmis in cursul uni 

an fiscal ,impozitul va fi datorat de persoana care detine dreptul de proprietate la data de 

31 dec.a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza. 

(8)Daca se schimba rangul localitatii sau zona ,eveniment care conduce la modificarea 

impozitului pe cladiri acesta se va modifica conform noii situatii incepand cu 1 ian anul 

urmator. 

(9)In cazul in care se constata modificari intre suprafetele inscrise in actele de 

proprietate si masuratorile executate conform legii cadastrului ,in evidenta fiscala se trec 

cele din cadastru ,iar impozitul se calculeaza incepand cu 1 ian a anului urmator. 

 

Art.462-Plata impozitului /taxei pe cladiri  

(1) Impozitul pe cladiri se plateste in doua rate egale ,pana pe 31 martie si 30 

septembrie inclusiv. 

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri ,datorat pe intreg anul de catre 

contribuabili ,pana la 31 martie a anului respectiv ,se acorda o bonificatie de 10% 

pentru persoane fizice si juridice ,stabilita prin hotarare a consiliului local. 

(3) Impozitul pe cladiri,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili ,de pana la 

50 lei inclusiv ,se plateste integral pana la primul termen. 

(4) In cazul in care proprietarul detine mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi 

unitati administrative impozitul se cumuleaza. 

(5) Taxa pe cladiri se plateste lunar ,pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni 

din perioada de valabilitate a contractului  

 

     Impozitul si taxa pe teren  

 

 Art.463-Reguli generale  

(1)Orice persoana care are teren situat in Romania datoreaza un impozit 

annual,exceptand cazurile in care prezentul titlu se prevede altfel 
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(2)Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor 

administrativ teritoriale ,concesionate,inchiriate date in administrare ori in folosinta ,se 

stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a locatarilor. 

 

Art.464-Scutiri 

-terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi,a vaduvelor de 

razboi si a vaduvelor nerecasatorite a veteranilor de razboi  

-terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate 

respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu aceleasi grade de handicap si 

invaliditate  

 

Art.465-Calculul impozitului /taxei pe teren 

(1)Impozitul/taxa pe tern se stabileste luand in calcul suprafata terenului,rangul 

localitatii in care este amplasat terenul si categoria de folosinta ,conform incadrarii 

facute de consiliul local. 

(2)In cazul unui teren amplasat in intravilan ,categoria terenuri cu constructii , impozitul 

se stabileste prin inmultirea suprafetei exprimata in ha.cu suma corespunzatoare 

prevazuta in urmatorul tabel: 

Nivelul din tabel se stabileste prin hotarare a consiliului local conf.alin(9). 

 

 
                

  Zona in 
cadrul 

localitatii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati - 

lei/ha - 

  0 I II III IV V 

  A 8282-20706 6878-17194 6042-15106 5236-13090 711-1788 569-1422 

  B 6878-17194 5199-12998 4215-10538 3558-8894 569-1422 427-1068 

  C 5199-12998 3558-8894 2668-6670 1690-4226 427-1068 284-710 

  D 3558-8894 1690-4226 1410-3526 984-2439 278-696 142-356 

 

  Pentru rang IV (Poiana Mare) -zona A =800 lei/ha 

                                                   -zona B=650 lei/ha 

 Pentru rang V (Tunarii Vechi si Tunarii Noi)-zona A =650 lei/ha                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                        -zona B = 500lei/ha 

 (Stabilit prin hotarare de consiliu local.) 

(3)In cazul unui teren amplasat in intravilan inregistrat la registrul agricol la alta 

categorie decat cea de terenuri cu constructii , impozitul /taxa pe cladiri se stabileste prin 

inmultirea suprafetei terenului exprimata in ha ,cu suma corespunzatoare zonei noastre 

conf alin (4): 

 

(4)              Zona A = 28 lei 

                   Zona B =21 lei 

 

 



7 

(5)Coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii noastre conf .alin (5): 

 

            Rang IV =1.10 

            Rang V = 1.00 

 

(6)In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan 

,inregistrat in registrul agricol la alta categorie decat cea de terenuri cu constructii, 

impozitul /taxa pe teren se calculeaza conf alin (7) numai daca indeplinesc ,cumulativ 

,urmatoarele conditii: 

    a) au prevazut in statut ,ca obiect de activitate agricultura  

    b)au inregistrate in evidenta contabila ,pentru anul fiscal respectiv venituri si cheltuieli 

din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit.a). 

(7)In cazul unui teren amplasat in extravilan ,impozitul/taxa pe teren se stabileste  prin 

inmultirea suprafetei terenului ,exprimata in ha cu suma corespunzatoare prevazuta in 

tabelul urmator ,inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator zonei si rangului 

localitatii  

 

 
   

  

  
Nr. 

crt. 
Categoria de folosinta Impozit (lei) 

  1 Teren cu constructii 22-31 (25) 

  2 Teren arabil 42-50 (46) 

  3 Pasune 20-28 (25) 

  4 Faneata 20-28 (25) 

  5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 48-55 (50) 

  5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 

  6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1 48-55  (50) 

  6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 

  
7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia 

celui prevazut la nr. crt. 7.1 

8-16 (10) 

  
7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de 

protectie 

0 

  8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 1 

  8.1 Teren cu amenajari piscicole 26-34 (30) 

  9 Drumuri si cai ferate 0 

  
10 Teren neproductiv 0 

 

Nivelul sumei din paranteza stabilita  prin hotarare a consiliului local. 

 

-coeficientul de corectie,pentru localitati de rangul IV (Poiana Mare )                                 

  -zona A=1,10 

  -zona B=1,05 

  -zona C=1,00 

  -zona D=0,95 

-coeficient de corectie ,pentru localitati de rangul V (Tunarii Noi ,Tunarii Vechi) 

  -zona A=1,05 
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  -zona B=1,00 

  -zona C=0,95 

  -zona D=0,90 

 

Pentru terenul extravilan avem patru zone si anume: zona A -teren arabil(deal) 

                                                                                     zona B-teren arabil(vale) 

                                                                                     zona C -vie,livada, padure 

                                                                                     zona D -pasune,faneata 

 

     Art.466.-Declararea si datorarea impozitului si a taxei pe teren  

(1)Impozitul pe teren este datorat pentru intreg an fiscal de persoana care are in 

proprietate terenul la data de 31 dec.a anului fiscal anterior 

(2)In cazul dobandirii unui teren unui teren in cursul anului proprietarul acestuia are 

obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza  

se afla terenul ,in termen de 30 de zile de la data dobandirii ,si datoreaza impozit 

incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator  

(3)In cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui 

an fiscal ,impozitul este datorat de persoana care detine dreptul de proprietate la data de 

31 dec.a anului anterior 

(4)Daca incadrarea terenului in functie de rangul localitatii si zona se modifica in cursul 

unui an ,impozitul se calculeaza cu data de 1 ian.a anului urmator 

(5)In cazul modificarii categoriei de folosinta a terenului proprietarul are obligatia de a 

depune o noua declaratie in termen de 30 de zile  si datoreaza impozit incepand cu 1 ian. 

anul urmator 

(6)In cazul terenurilor la care se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de 

proprietate si situatia reala rezultata din masuratori cadastrale se au in vedere 

suprafetele care corespund situatiei reale .Datele rezultate din lucrarile de cadastru se 

inscriu in evidentele fiscale si in registrul agricol ,iar impozitul se datoreaza incepand cu 

1 ian.anul urmator celui in care se inregistreaza la organul fiscal. 

(7)In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing ,impozitul se datoreaza 

de catre locatar incepand cu data de 1 ian. anul urmator . 

(8)Taxa pe teren se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului  

Declararea terenurilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor 

terenuri la oficiile de cadastru. 

Art.467.-Plata impozitului si a taxei pe teren  

(1)Impozitul se plateste annual ,in doua rate egale ,pana la datele de 31 martie si 30 

septembrie inclusiv. 

(2)Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru intregul an de catre 

contribuabili,pana la 31 martie inclusiv ,se acorda o bonificatie de 10% pentru persoane 

fizice si juridice ,stabilita prin hotarare a consiliului local  

(3)Impozitul pe teren datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili ,de pana la 50 

lei se plateste integral pana la primul termen  
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(4)In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe 

raza aceleiasi unitati ,impozitul se cumuleaza 

(5)Taxa pe teren se plateste lunar ,pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din 

perioada de valabilitate a contractului 

 

 

   Impozitul pe mijloacele de transport 

 

 

Art.468.-Reguli generale  

(1)Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transportcare trebuie inmatriculat 

/inregistrat in Romania datoreaza impozit annual ,cu exceptia cazurilor in care se 

prevede altfel 

(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plateste la bugetul local al unitatii 

administrativ teritoriale,unde persoana isi are domiciliul,sediul sau punctul de 

lucru dupa caz. 

(4) In cazul unui contract de leasing pe intreaga durata ,impozitul pe mijloace de 

transport este platit de locatar 

Art.469.-Scutiri 

Nu se datoreaza impozit pe mijloacele de transport pentru: 

a)mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de 

razboi,vaduvelor de razboi sau vaduvelor necasatorite ale veteranilor de razboi ,pentru 

un singur mijloc de transport la alegere 

b)mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat ,cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invalide ,aflate in 

proprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu aceleasi grade de handicap si 

invaliditate ,pentru un singur mijloc de transport la alegere 

Art.470.-Calculul impozitului  

(1)Impozitul pe mijloacele de transport se calcululeaza in functie de tipul mijlocului de 

transport  

(2)Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a 

acestuia ,prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 ,sau fractiune din aceasta ,cu suma 

corespunzatoare din tabelul urmator: 

 
        

  
Nr. 

crt. 
Mijloace de transport cu tractiune mecanica 

Lei/200 cm3 

sau 

fractiune 

din aceasta 

  
I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din 

aceasta) 

  
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si 

autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana 

la 1.600 cm3, inclusiv 

8 

  
2 Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu 

capacitatea cilindrica de peste 1.600 cm3 

9 

  
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 

1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv 

18 

  4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 72 
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2.001 cm3 si 2.600 cm3 inclusiv 

  
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 

2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv 

144 

  
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de 

peste 3.001 cm3 

290 

  7 Autobuze, autocare, microbuze 24 

  
8 Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa 

totala maxima autorizata de pana la 12 tone, 

inclusiv 

30 

  9 Tractoare inmatriculate 18 

  II. Vehicule inregistrate 

  1 Vehicule cu capacitate cilindrica lei/200 cm3 

  
1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate 

cilindrica < 4.800 cm3 

2 

  
1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate 

cilindrica > 4.800 cm3 

4 

  
2 Vehicule fara capacitate cilindrica 

evidentiata 

50 lei/an 

  
La capitolul II  Vehicule inregistrate valoarea se stabileste prin hotarare a consiliului 

local  

(4)In cazul unui atas impozitul este de 50% din impozitul pe motocicleta respectiva  
 
(5)In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau 

mai mare de 12 t,impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma prevazuta in 

tabelul urmator: 

(la data 01-ian-2018 Art. 470, alin. (5) din titlul IX, capitolul IV modificat de Art. I, subpunctul VIII.., punctul 
94. din Ordonanta urgenta 79/2017 ) 
 

 

"Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) 

motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică 

sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie 

pentru axele 

motoare 

I două axe 

  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 

  2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 

  3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 

  4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1257 

  5 Masa de cel puţin 18 tone 555 1257 

https://idrept.ro/00189420.htm#do|ari|spviii.|pt94
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II 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 

  2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 

  3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 

  4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 

  5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583 

  6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1583 

  7 Masa de cel puţin 26 tone 1019 1583 

III 4 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046 

  3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1661 

  4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1661 2464 

  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1661 2464 

  6 Masa de cel puţin 32 tone 1661 2464 

 

 

 

 

 (6)In cazul unei combinatiide autovehicule , un autovehicul articulat sau tren 
rutier ,de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 t,impozitul pe 

mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare in tabelul urmator: 

 
(la data 01-ian-2018 Art. 470, alin. (6) din titlul IX, capitolul IV modificat de Art. I, subpunctul VIII.., punctul 

95. din Ordonanta urgenta 79/2017 ) 
 

 

"Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) 

motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

Alte sisteme de 

suspensie 

pentru axele 

https://idrept.ro/00189420.htm#do|ari|spviii.|pt95
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pneumatică 

sau 

echivalentele 

recunoscute 

motoare 

I 2 + 1 axe 

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

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

  3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64 

  4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 

  5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 

  6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 

  7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 

  8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408 

  9 Masa de cel puţin 28 tone 803 1408 

II 2 + 2 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 

  3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 

  4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 

  5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537 

  6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133 

  7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239 

  8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239 

  9 Masa de cel puţin 38 tone 2133 3239 
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III 2 + 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1698 2363 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2363 3211 

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2363 3211 

IV 3 + 2 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1500 2083 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2083 2881 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4262 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 2881 4262 

V 3 + 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1542 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1542 2454 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1542 2454 

 

 

 

 
  

   (7) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 

combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport 

este egala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:    
   

      

  Masa totala maxima autorizata 
Impozit 

- lei - 

  a. Pana la 1 tona, inclusiv 9 

  
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 

3 tone 

34 

  
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 

5 tone 

52 

  d. Peste 5 tone 64 
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(8)In cazul mijloacelor de transport pe apa impozitul este egal cu suma corespunzatoare 

in tabelul urmator: 

 

 Mijlocul de transport pe apa 
Impozit 

- lei/an - 

  
1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru 

pescuit si uz personal 

21 

  2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 56 

  3. Barci cu motor 210 

  4. Nave de sport si agrement 10 

  5. Scutere de apa 210 

  6. Remorchere si impingatoare: X 

  a) pana la 500 CP, inclusiv 559 

  b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv 909 

  c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv 1398 

  d) peste 4000 CP 2237 

  
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau 

fractiune din acesta 

182 

  8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: X 

  
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de 

tone, inclusiv 

182 

  
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de 

tone si pana la 3000 de tone, inclusiv 

280 

  
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de 

tone 

490 

 

(9)In intelesul prezentului art.,capacitatea cilindrica sau masa maxima autorizata se 

stabileste prin  cartea de identitate, prin factura sau un alt document similar 

 

Art.471.Declararea si datorarea impozitului pe mijloacele de transport 

(1)Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intreg anul fiscal de persoana 

care detine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport inmatriculat sau 

inregistrat in romania la data de 31 dec.a anului fiscal anterior 

(2)In cazul inmatricularii sau inregistrarii unui mijloc de transport in cursul anului 

proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal in a carui 

raza teritoriala are domiciliul,sediul sau punctul de lucru ,intermen de 30 de zile si 

datoreaza impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator 

(4)In cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport ,proprietarul are obligatia sa 

depuna o declaratie la organul fiscal de domiciliu in termen de 30 de zile si inceteaza sa 

datoreze impozit incepand cu data de 1 ian.a anului urmator  

(5)In cazul oricarei situatii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de 

transport ,inclusiv schimbarea de domiciliu ,sediu sau punct de lucru , are obligatia sa 

depuna declaratie de impunere in termen de 30 de zile si datoreaza impozit incepand cu 1 

ian. anul urmator 

(6)In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing ,impozitul 

se achita de locatar incepand cu data de 1 ianuarie anul urmator  
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Art.472.Plata impozitului  

(1)Impozitul pe mijloace de transport se plateste annual in doua transe egale ,pana la 

datele de 31 martie si 30 septembrie  

(2)Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloace de transport ,datorat pe intreg 

anul fiscal ,pana la  31 martie a anului respectiv inclusiv ,se acorda o bonificatie de 10% 

pentru persoane fizice si juridice  stabilita prin hoatarare de consiliu local. 

(3)Impozitul annual pe mijlocul de transport ,datorat aceluiasi buget local de pana la 50 

lei inclusiv ,se plateste integral pana la primul termen de plata.In cazul in care 

contribuabilul detine mai multe mijloace de transport  in proprietate pentru care 

impozitul este datorat aceluiasi buget local , suma de 50 lei se refera la impozitul 

cumulat al acestora  

Art.474.Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism,a autorizatiilor de construire  

si a altor si a altor avize si autorizatii 

(1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism,in mediul urban,este egala cu suma 

stabilita in tabelul urmator : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suprafata pentru care se 

obtine certificatul de 

urbanism 

- lei - 

 

  
a) pana la 150 m2, 

inclusiv 

5 

  
b) intre 151 si 250 

m2, inclusiv 

6 

  
c) intre 251 si 500 

m2, inclusiv 

7 

  
d) intre 501 si 750 

m2, inclusiv 

9 

  
e) intre 751 si 

1.000 m2, inclusiv 

12 

  

f) peste 1.000 m2 
14 + 0,01 

lei/m2, 

pentru 

fiecare m2 

care 
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depaseste 

1.000 m2 

(2)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru zona rurala este egala cu 

50% din valoarea stabilita de consiliu local la alin (1) 

(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul 

taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.  

   (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si 

amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul 

consiliului judetean se stabileste de consiliul local in suma de 10 lei. 

   (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala 

sau cladire-anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.  

   (6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cele 

mentionate la alin. (5) este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de 

constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente.  

8) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din 

cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.  

   (9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei 

constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea 

impozitului pe cladiri, aferenta partii desfiintate.  

   (10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor de 

cercetare si prospectare a terenurilor in etapa efectuarii studiilor geotehnice si a studiilor 

privind ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se datoreaza de 

catre titularii drepturilor de prospectiune si explorare si se calculeaza prin inmultirea 

numarului de metri patrati de teren ce vor fi efectiv afectati la suprafata solului de foraje 

si excavari cu o valoare de 7 lei (stabilita in consiliu local ). 

(12) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de 

santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de 

construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de 

santier.  

   (13) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau 

rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de 

constructie.  

   (14) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii 

de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si in spatiile 

publice este de pana la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata 

de constructie.  

   (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si 

bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, 

telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si este de 13 lei,  pentru 

fiecare racord(stabilita prin hotarare de consiliu ) 

(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste 

de catre consiliile locale in suma de 9 lei. 
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Art.475. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati 

economice  

 

(3) Persoanele care desfasoara  activitati care se incadreaza in grupele CAEN:561-

Restaurante,563-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932-Alte activitati 

recreative datoreaza bugetului local al comunei,orasului in a carui raza isi desfasoara 

activitatea o taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea 

activitatii de alimentatie publica in functie de suprafata aferenta activitatilor 

respective,in suma de : 

     -pana la 4000 lei pentru o suprafata de pana la 500 mp inclusiv 

     -pana la 8000 pentru o suprafata mai mare de 500 mp 

(5)Autorizatia privind desfasurarea activitatilor prevazute la alin (3),in cazul in care 

persoana indeplineste conditiile prevazute de lege,se emite de catre primarul in a carui 

raza de competenta se afla sediul sau punctul de lucru 

   Conform hotarare consiliu local  nr.27/23.03.2018 se aproba urmatoarele taxe : 

-atestate de producator -20 lei 

-carnete de comercializare produse agricole -20lei 

-taxa eliberare carnet de comercializare-30lei 

-taxa viza anuala -40 lei 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri, detinute de Consiliile Locale = 23 lei/m.p. sau fractiune de m.p. 

Art.477.Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate  

(4) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei 

respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.  

   (5) Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind de 3%.  

   (6) Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care 

urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe 

valoarea adaugata.  

   (7) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana 

la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de 

servicii de reclama si publicitate.  

Art.478.Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate  

(2)Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin 

inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a afisajului cu 

suma stabilita de consiliul local astfel : 

-In cazul unui afisaj situat la locul unde persoana deruleaza o activitate economica ,suma 

este de  28 lei . 

-In cazul oricarui alt panou ,afisaj pentru reclama si publicitate suma este de 20 lei. 

(4)Taxa se plateste annual in doua transe egale pana la 31 martie si 30 septembrie,daca 

este pana in 50 lei se plateste integral la primul termen  

(5)Persoanele care datoreaza taxa pentru publicitate sunt obligate sa depuna declaratie 

de impunere in termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj  

Art.480. Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii in raza caruia are 

loc manifestarea artistica 
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Art.481.Calculul impozitului 

(1) Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma 

incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.  

   (2) Consiliile locale hotarasc cota de impozit dupa cum urmeaza:  

   a)  2%, in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, 

opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la 

cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau 

internationala;  

   b)  5% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. A 

 

Art.486.Alte taxe locale stabilite in consiliu local  

           -taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare in suma de 20 lei 

 -taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice inclusiv comert 

stradal = 13 lei/zi; 

 -taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul 

obtinerii de venit = 13 lei/zi 

 -taxa obtinere acord functionare =50 lei/an; 

         -taxa aviz orar de functionare =30 lei 

 -taxa pentru folosirea platourilor, meselor si altor spatii (zarzavaturi in targul 

saptamanal) = 2 lei/m.p. 

1. - taxa rezervare loc targ saptamanal     = 300 lei/an(3 mp),cu copertina 

           -taxa rezervare loc targ saptamanal      = 200 lei/an(3 mp),fara copertina 

           -taxa forfetara                                        =300l ei/an (2lei/mp/saptamanal ) 

  1 loc = 300lei  / semestru (cu copertina) 

  1 loc   = 250lei / semestru (fara copertina) 

 -taxa inchiriere camera  mici=175lei/luna 

            -taxa forfetare ( pentru desfacere) =25lei/luna 

Pt.inchirire ,camera preparare mici si desfasurarea activitatii in targul saptaminal, 

comerciantii sunt obligati sa prezinte certificat de atestare fiscala   

 - taxa vanzare branzeturi, carne, peste   = 0,40lei/kg; 

 -taxa pentru vanzarea animalelor adulte: bovine, cabaline, porcine 1 leu/cap de 

animal; 

 - taxa intrare strand       = 2 lei/zi/persoana; 

 - taxa instrainare imobil       = 10 lei/persoana. 

 -taxa inchiriere cantar       = 5 lei/zi   

 Tarife privind prestatiile efectuate de utilajele primariei pentru terti: 

                                              -    buldoexavator VENIERI-100lei/ora 
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 buldoexcavator UKS-150 lei/ora 

 buldoexavator KAT -150 lei/ora 

 masina distrus resturi (tocatoare)-100 lei/ora 

 cositoare -100 lei/ora 

 presa balotat – 100 lei/ora 

 fertilizator -100 lei/ora 

 tractor +remorca -150 lei/ora 

 autogreder-200 lei/ora 

           - taxa oficiere casatorie                                       = 100 lei 

           .-taxa oferta vanzare teren                            =  10 lei/oferta,  

            -taxa copii xerox A4                                            =0.50 lei 

            -taxa copii xerox A3                                             = 1 leu   

            -taxa expediere fax in judet                                 = 10 lei 

   -taxa expediere fax in afara  judetului                 = 20 lei        

  -taxa expediere fax in afara  tarii                          = 30 lei 

           -taxa pentru inregistrarea contractelor si actelor aditionale de arenda =5 lei 

           -taxa divort pe cale administrativa                       =750 lei           

           -taxa penrtu utilizarea domeniului public in cazul folosirii acestuia ,in scopul 

depozitarii materialelor de constructii ,lemnelor de foc ,utilajelor agricole ,fierul vechi , 

gunoaielor ,autoturismelor abandonate , in valoare de 5 lei /mp/zi.  Aceasta taxa se 

aplica dupa un termen de 7 zile de la data avertismentului . 

       -taxa pentru inchirierea domeniului public la evenimente ,in valoare de 2 lei mp/zi. 

       -taxa eliberare certificat fiscal -5 lei ,in regim de  urgenta 10 lei 

      -taxa eliberare anexa 24 -4 lei ,in regim de urgenta 10 lei 

     -taxa eliberare anexa 1 2 -4 lei ,in regim de urgenta  10 lei 

     -taxa eliberare documente din arhiva -25 lei 

     -taxa pentru schimbarea numelui pe cale administrativa -400 lei 

     -transcrierea certificatului de stare civila procurate din strainatate  - 50 lei , in regim 

de urgenta -100 lei 

     -inscrierea mentiunilor in actele de stare civila intervenite in strainatate -200 lei  

            Taxe pentru ocuparea locului in targul saptamanal 

 a)autoturism + remorca = 10lei/zi 

 b)autoturism = 5lei/zi 
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 c)microbuz = 10lei/zi 

 d)camion, tractor = 15lei/zi 

 e)caruta =3lei/zi  

         Taxa masuratoare teren 

 a)intravilan = 40 lei 

 b)extravilan = 30 lei 

 c)masuratoare vii = 30 lei 

 d)masuratoare padure = 30 lei  

    Conform HCL nr.25/2012 ,se institue taxa speciala de folosire a terenurilor care 

apartin domeniului public sau privat al comunei Poiana Mare,pentru amenajarea de 

terase sau gradini de vara,precum si pentru desfasurarea de activitati lucrative. 

                   Taxa de folosire a terenurilor are urmatoarelor cuantumuri: 

                                -zona A               20 lei mp/an 

                                -zona B               15 lei mp/an 

   Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri, detinute de Consiliile Locale = 23 lei/m.p. sau fractiune de m.p. 

      Taxe pentru eliberarea,certificatelor  de orice fel                

                

                -eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de 

animal:pentru animale sub 2 ani si pentru animale peste 2 ani     =2 lei  

             – certificarea ( transcrierea )transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap 

de animal, in bilete de proprietate:-pentru animale sub 2 ani             =2 lei 

                       -pentru animale peste 2 ani         = 5 lei 

         Taxa pentru eliberarea actelor de identitate 

      -eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetatenii romani =7 lei 

      -furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul National de Evidenta a 

Persoanelor se stabileste la valoarea de  1 leu/cerere. 

     - taxa  foto =6 lei 

     -taxa CIP =1leu 

 

       Taxa inregistrare  mopede, masini si utilaje autopropulsate utilizate in lucrari de 

constructii,agricole,forestiere,tractoare si a remorcilor tractate de catre acestea ,care nu 

se supun inmatricularii,precum si vehicule cu tractiune animala  ( Legea 49/2006 

pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 195/2002 si Ord.21/2014 care 

modifica OUG  195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. 
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 taxa  inregistrare mopede ,vehicule cu tractiune animala, tractoare, masini si 

utilaje autopropulsate precum si remorcile tractate de acestea utilizate in 

lucrari de constructii,agricole,forestiere=10 lei 

 taxa viza anuala moped  =10 lei 

           -taxa viza anuala tractoare,masini si utilaje autopropulsate utilizate in lucrari de 

constructii,agricole,forestiere si a remorcilor tractate de acestea=100 lei 

-contravaloarea numarului si certificatului de inregistrare pentru fiecare 

vehicul=suma in lei care este stabilita de producator . 

   In lipsa contractului de vinzare-cumparare, a facturii  sau a altor acte de provenienta 

,propunem  ca inregistrarea sa se faca pe baza unei declaratii pe proprie raspundere  a 

detinatorului,care sa demonstreze caracterul licit al vehiculului ,autovehicolului,sau 

utilajului supus inregistrarii.     

    Conform  art.27 alin (1) si (2)  din Legea 207/2015 -Codul de procedura fiscala , cu 

modificarile si completarile ulterioare  -obligatiile fiscale de tip  amenzi nu trec in 

sarcina succesorilor. 

 

Alte dispozitii comune 

Art.489.Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile 

judetene 

 

(4)Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv,consiliul local poate majora 

impozitul cu peste 500%,incepand cu al treilea an ,in conditiile stabilite prin hotarare a 

consiliului local  

(5)Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 

500% pentru cladirile si terenurile neingrijite,situate in intravilan ,care se stabilesc prin 

hotarare a consiliului local personalizat. 

 

 Art.493.Sanctiuni 

                    Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea 

disciplinara,contraventionala sau penala potrivit dispozitiilor legale in vigoare 

 

 Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de Compartimentul Impozite 

și Taxe. 
 

 

   PREŞEDINTE, 

         COMISIE, 

 


