ANEXA NR.1

I.

CALCULUL IMPOZITULUI PE CLĂDIRI
PENTRU PERSOANE FIZICE

(1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează
prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a
clădirii.
(2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale
diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică
în tabelul prevăzut la alin. (3) valoarea impozabilă cea mai mare
corespunzătoare tipului clădirii respective.
(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină
prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate
în metri pătrati, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în
lei/mp, din tabelul următor:

IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată
la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art.251 alin.(3) din Legea 571/2003

Tipul clădirii

A. - Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi / sau chimic
B. - Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi / sau chimic
C. - Clădire - anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori
din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi / sau chimic
D. - Clădire - anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală,
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi / sau chimic
E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi
amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca
locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D
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

Valoarea impozabilă
- lei / mp Cu instalaţii de
Fără instalaţii
apă, canalizare,
de apă,
electrice, şi
canalizare,
electrice sau
încălzire (condiţii
cumulative)
încălzire

935

555

254

159

159

143

95

63

75% din suma care sar aplica cladirii

75% din suma care
s-ar aplica cladirii

50% din suma care sar aplica cladirii

50% din suma care
s-ar aplica cladirii
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Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate
publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, 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

*)

(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin
însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv
ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând
suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele
scărilor şi teraselor neacoperite.
(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajusteaza în funcţie de rangul
localităţii şi zona în care este amplasata clădirea, prin înmulţirea
valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie
corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona in cadrul localităţii
A

Rangul localităţii
IV
1.10

(6) Valoarea impozabilă a clădirii, determinata în urma aplicării
prevederilor alin. (1)-(6), se reduce în funcţie de anul terminării
acesteia, după cum urmează:
a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de
ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinta.
(7) În cazul clădirii utilizate ca locuinta, a cărei suprafaţă
construită depăşeşte 150 de metri pătrati, valoarea impozabilă a
acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se
majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din
aceştia.
(8) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de
reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din
punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel ca acesta
se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime
lucrări.
(9) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv
măsurate pe conturul exterior, atunci suprafata construită desfasurata a
clădirii se determina prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un
coeficient de transformare de 1,20
(10) Dacă o persoana fizică are în proprietate două sau mai multe
clădiri utilizate ca locuinţă, care nu sunt închiriate unei alte
persoane, impozitul pe clădiri se majoreză după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afară celei de la adresa de
domiciliu;
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b) cu 150% pentru cea de-a doua clădire în afară celei de la adresa
de domiciliu;
c) cu 300% pentru cea de-a treia clădire în afară celei de la adresa
de domiciliu;
(11) Nu intra sub incidenta alin. (10) persoanele fizice care deţin
în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
(12) În cazul deţinerii a doua sau mai multe clădiri în afară celei
de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de
ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, asa cum rezultă din
documentele ce atestă calitatea de proprietar.

II.

CALCULUL IMPOZITULUI PE CLĂDIRI DATORAT DE
PERSOANELE JURIDICE

(1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează
prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a
clădirii.
(2) Cota de impozit se stabileşte la:
- 1.5% asupra valorii de inventar a clădirii evaluate
- 10% asupra val. de inv. a clădirii nereevaluate in ultimii 3 ani
- 30% asupra val. de inv.a cladirii nereevaluate in ultimii 5 ani
(3) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a
clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului
clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.
(4) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de
reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de
către locatar, 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.
(5) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral
pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.
(6) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform
reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea
contabila rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în
contabilitatea proprietarului - persoana juridică.
(7) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe clădiri se
stabileşte la 10 % . Fac excepţie clădirile care au fost amortizate
potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea
prevăzută la alin. (2).
(8) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing
financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica următoarele reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar;
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b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului
pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, asa cum este ea
înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform
prevederilor legale în vigoare;
c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel
decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe clădiri este datorat de
locator.
(9) Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o
persoană juridică aflată în funcţiune, în rezervă sau în conservare,
chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării.

IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN

III.

Calculul impozitului
(1) Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri
pătraţi de teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi
zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în
registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii,
impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în metrii pătraţi, cu suma corespunzătoare prevăzută în
următorul tabel:

Art.258 alin.(2) din
Legea 571/2003
Persoane fizice si
persoane juridice

Zona din cadrul
localitatii

Nivelurile impozitului/taxei pe rangul localitati

A

- lei/ha RANG IV - TELIU -

889

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la
alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie
corespunzător prevăzut la alin. (5).
(4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se
folosesc sumele din tabelul următor:

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
-

ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII -

Art.258 alin.(4) din Legea 571/2003

Nr.crt

Categoria de folosinta/zona

- lei/ha -

Zona IV- TELIU
4

A
Arabil
Păşuni
Fâneaţă
Vie
Livada
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
Terenuri cu ape
Drumuri si căi ferate
Neproductiv

1
2
3
4
5
6
7
8
9

28
21
21
46
53
28
15
X
X

(5) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul
de corectie corespunzător prevăzut la alin. (5)

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
- lei/ha -

Art.258 alin.(6) din Legea 571/2003

Nr.crt

Categoria de folosinta /zona A

1
2
3
4

Teren cu construcţii
Arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt.5.1
Vie pana la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr.crt.6.1
Livadă pâna la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră cu excepţia celui
prevăzut la nr.crt.7.1

5
5.1
6
6.1
7

Nivelurile
aplicabile
in anul
2014
31
50
28
28
55
X
56
X
16

7.1

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

X

8

Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole

6

8.1
9
10

Teren cu amenajări piscicole

Drumuri si căi ferate
Neproductiv

34
X
X

(6) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de
corectie corespunzător prevăzut în următorul tabel:

Zona in cadrul localităţii
A

Rangul localităţii
IV
1.10
5

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007 pentru terenurile proprietate
publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, 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.

IV. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de
tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul
capitol.
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.263 alin.(2) din Legea 571/2003

MIJLOC DE TRANSPORT CU TRACŢIUNE
MECANICĂ

1. - Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm³ inclusiv

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2014
Suma, în lei , pentru fiecare grupă de
200 cm³ sau fracţiune din acesta

8

2. - Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 1601cm³ şi 2000 cm³ inclusiv

18

3. - Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 2001cm³ şi 2600 cm³

72

4. - Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 2601cm³ şi 3000 cm³

144

5. - Autoturisme cu capacitatea cilindrică
peste 3001 cm³

290

6. - Autobuze, autocare, microbuze
7. - Alte autovehicule cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum şi
autoturismele de teren din producţia internă
8. - Tractoare înmatriculate

24
30
18

(2)

Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica: lei/200cmc
sub 4800cmc
-4
peste 4800cmc -6
Vehicule fara capacitate cilindrica evidenta 100 lei/an

(3) In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de
50%
din
impozitul
pentru motocicletele,
motoretele
şi
scuterele
respective.
(4) În cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totală
autorizata de peste 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este
egala cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
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AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ AUTORIZATĂ DE
PESTE 12 TONE

Art.263 alin.(4) din Legea 571/2003

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

Numărul axelor şi masa totală maximă
autorizată

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatică sau
echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

X

X

1. - Masa nu mai putin de 12 t., dar nu mai mult de 13 t.

0

2. - Masa nu mai putin de 13 t., dar nu mai mult de 14 t.

133

3. - Masa nu mai putin de 14 t., dar nu mai mult de 15 t.
4. - Masa nu mai putin de 15 t., dar nu mai mult de 18 t.

I. - Vehicule cu doua axe

Impozitul, în lei, pentru
vehiculele angajate exclusiv in
operatiunile de transport intern si
international
Vehicule cu
Vehicule cu
sistem de
alt sistem
suspensie
de
pneumatică sau
suspensie
echivalent
recunoscut

x

x

133

0

133

367

133

367

367

517

367

517

517

1169

517

1169

X

X

x

x

1. - Masa nu mai putin de 15 t., dar nu mai mult de 17 t.

133

231

133

231

2. - Masa nu mai putin de 17 t., dar nu mai mult de 19 t.

231

474

231

474

3. - Masa nu mai putin de 19 t., dar nu mai mult de 21 t.

474

615

474

615

4. - Masa nu mai putin de 21 t., dar nu mai mult de 23 t.

615

947

615

947

5. - Masa nu mai putin de 23 t., dar nu mai mult de 25 t.

947

1472

947

1472

6. - Masa nu mai putin de 25 t., dar nu mai mult de 26 t.

947

1472

947

1472

X

X

x

x

1. - Masa nu mai putin de 23 t., dar nu mai mult de 25 t.

615

623

615

623

2. - Masa nu mai putin de 25 t., dar nu mai mult de 27 t.

623

973

623

973

3. - Masa nu mai putin de 27 t., dar nu mai mult de 29 t.

973

1545

973

1545

4. - Masa nu mai putin de 29 t., dar nu mai mult de 31 t.

1545

2291

1545

2291

4. - Masa nu mai putin de 31 t., dar nu mai mult de 32 t.

1545

2291

1545

2291

II. - Vehicule cu 3 axe

IIl. - Vehicule cu 4 axe

(5) În cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat
sau tren rutier) de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de
peste 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere ) de
transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone
Art.263 alin.(5) din Legea 571/2003

Numărul axelor şi masa totală maximă
autorizată

I. - Vehicule cu 2+1 axe

Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate exclusiv in operatiunile
de transport intern
Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatică sau
Vehicule cu alt
echivalent
sistem de
recunoscut
suspensie

X

X

Impozitul, în lei, pentru
vehiculele angajate exclusiv in
operatiunile de transport intern si
international
Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatică
Vehicule cu alt
sau echivalent
sistem de
recunoscut
suspensie

x

x
7

1. - Masa nu mai putin de 12 t., dar nu mai mult de 14 t.

0

0

0

0

2. - Masa nu mai putin de 14 t., dar nu mai mult de 16 t.

0

0

0

0

3. - Masa nu mai putin de 16 t., dar nu mai mult de 18 t.

0

60

0

60

4. - Masa nu mai putin de 18 t., dar nu mai mult de 20 t.

60

137

60

137

5. - Masa nu mai putin de 20 t., dar nu mai mult de 22 t.

137

320

137

320

6. - Masa nu mai putin de 22 t., dar nu mai mult de 23 t.

320

414

320

414

7. - Masa nu mai putin de 23 t., dar nu mai mult de 25 t.

414

747

414

747

8. - Masa nu mai putin de 25 t., dar nu mai mult de 28 t.

747

1310

747

1310

X

X

x

x

1. - Masa nu mai putin de 23 t., dar nu mai mult de 25 t.

128

299

128

299

2. - Masa nu mai putin de 25 t., dar nu mai mult de 26 t.

299

491

299

491

3. - Masa nu mai putin de 26 t., dar nu mai mult de 28 t.

491

721

491

721

4. - Masa nu mai putin de 28 t., dar nu mai mult de 29 t.

721

871

721

871

5. - Masa nu mai putin de 29 t., dar nu mai mult de 31 t.

871

1429

871

1429

6. - Masa nu mai putin de 31 t., dar nu mai mult de 33 t.

1429

1984

1429

1984

7. - Masa nu mai putin de 33 t., dar nu mai mult de 36 t.

1984

3012

1984

3012

8. - Masa nu mai putin de 36 t., dar nu mai mult de 38 t.

1984

3012

1984

3012

X

X

x

x

1. - Masa nu mai putin de 36 t., dar nu mai mult de 38 t.

1579

2197

1579

2197

2. - Masa nu mai putin de 38 t., dar nu mai mult de 40 t.

2197

2986

2197

2986

X

X

x

x

1. - Masa nu mai putin de 36 t., dar nu mai mult de 38 t.

1395

1937

1395

1937

2. - Masa nu mai putin de 38 t., dar nu mai mult de 40 t.

1937

2679

1937

2679

3. - Masa nu mai putin de 40 t., dar nu mai mult de 44 t.

2679

3963

2679

3963

X

X

x

x

1. - Masa nu mai putin de 36 t., dar nu mai mult de 38 t.

794

960

794

960

2. - Masa nu mai putin de 38 t., dar nu mai mult de 40 t.

960

1434

960

1434

3. - Masa nu mai putin de 40 t., dar nu mai mult de 44 t.

1434

2283

1434

2283

II. - Vehicule cu 2+2 axe

IIl. - Vehicule cu 2+3 axe

IV. - Vehicule cu 3+2 axe

V. - Vehicule cu 3+3 axe

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

IMPOZITUL PE REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE
Art.263 alin.(6) din Legea 571/2003
MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2015
Impozitul, în lei

a) - Până la 1 tonă inclusiv

9
8

b) - Peste 1t., dar nu mai mult de 3t.

34

c) - Peste 3t., dar nu mai mult de 5t.

52

d) - Peste 5 tone

64

(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de
transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ
Art.263 alin.(7) din Legea 571/2003
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2015
MIJLOCUL DE TRANSPORT PE APĂ
Impozitul, în lei
1. - Luntre, bărci fără motor,
folosite pentru pescuit şi
uz personal
2. - Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

3. - Bărci cu motor

4. - Nave de sport şi agrement *)

5. - Scutere de apă

6. - Remorchere şi impingătoare :

a) - Până la 500 C.P. Inclusiv

21
56
210
între 0 ↔1119
210
X
559

b) - Peste 500 C.P. şi până la 2000 C.P.,
inclusiv

909

c) - Peste 2000 C.P. şi până la 4000 C.P.,
inclusiv

1398

d) - Peste 4000 C.P.
7. - Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau
fracţiune din acesta
8. - Ceamuri, slepuri şi barje fluviale :

2237
182
X
9

a) - Cu capacitatea de încărcare până la 1.500
de tone, inclusiv

182

b) - Cu capacitatea de încărcare de peste
1.500 de tone, şi până la 3.000 tone, inclusiv

280

c) - Cu capacitatea de încărcare de peste
3.000 tone

490

(8)
totală
cartea
sau un

În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa
maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileşte prin
de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie
alt document similar.

V. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A
AUTORIZAŢIILOR
Reguli generale
(1) Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă
autorizaţie prevăzută în prezentul capitol trebuie să plătească taxa
menţionată în acest capitol la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera
certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in
mediul rural (este 50% din taxa din mediul urban)

Nivelurile aplicabile in
anul fiscal 2015

Suprafaţa pentru care se obţine
certificatul de urbanism
Până la 150 mp inclusiv
Intre 151-250 mp inclusiv
Intre 251-500 mp inclusiv
Intre 501-750 mp inclusiv
Intre 751-1000 mp inclusiv

Taxa
- lei 6
7
9
12
14
14+0.01 lei/mp

peste 1000 mp

pentru fiecare mp
care depăşeşte
1000 mp

Art.267 alin.(1) si alin. (2) din Legea 571/2003

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari
Art.267 alin.(4) din Legea 571/2003
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri,
tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe căile si in spatiile
publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de
afişaj, a firmelor si reclamelor
Art.267 alin.(7) din Legea 571/2003
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrările de racorduri si
branşamente la reţele publice de apa, canalizare, gaze, termice,
energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu
Art.267 alin.(11) din Legea 571/2003
Taxa pentru avizarea Certificatului de urbanism de catre comisia de
urbanism si amenajarea teritoriului de către primari sau de catre
structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean
Art.267 alin(12) din Legea 571/2003

8 pentru fiecare mp afectat
8 pentru fiecare mp de
suprafata ocupata de
constructii

13 lei pentru fiecare racord

15

10

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si
adresa
Art.267 alin(13) din Legea 571/2003

(2) Taxa pentru eliberarea unei
clădire care urmează a fi folosită ca
egala cu 0,5% din valoarea autorizată
poate fi mai mica decat valoarea
alin(3) din Legea 571/2003.)

9

autorizaţii de construire pentru o
locuinţă sau anexă la locuinţă este
a lucrărilor de construcţii,care nu
impozitului(cf.HG.44/2004).(Art.267

(3) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice
altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului
articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. (Art.267 alin(8) din Legea
571/2003.)
(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau
parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a
construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În
cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea
autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din
construcţie care urmează a fi demolată. (Art.267 alin(9) din Legea 571/2003.)
(5) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei
autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. (Art.267 alin(10)
din Legea 571/2003.)
(6) Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza
valorii autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele
reguli:
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de
construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte
înainte de emiterea avizului;
b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de
construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră
autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să
depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale;
c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune
situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii,
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a
lucrărilor de construcţie;
d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă
suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau
orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice
locale. (Art.267 alin(14) din Legea 571/2003.)
(7) În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană
fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică
decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 251. (Art.267
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alin(15) din Legea 571/2003.)

VI.TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU A
DESFĂSURA O ACTIVITATE ECONOMICĂ ŞI A ALTOR AUTORIZAŢII
SIMILARE
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea
unei activitati economice:
Art.268 alin.(1) din Legea 571/2003

Impozit
-lei-

1. in mediul rural:

15

2. in mediul urban
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare
Art.268 alin.(2) din Legea 571/2003
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale
sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale
Art.268 alin.(3) din Legea 571/2003
Taxa pentru eliberarea Certificatului de producator
Art.268 alin.(4) din Legea 571/2003
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind
desfasurarea activitatii de alimentatie publica
Art.268 alin.(5) din Legea 571/2003

x
20
32, pentru fiecare
mp., sau fractiune
de mp.
80

50

VII. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI
PUBLICITATE
Nr.crt

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si
publicitate:
Art.271 alin.(2) din Legea 571/2003

Nivelul taxei aplicabil
in anul fiscal 2013
lei/mp sau fractiune
de mp

1

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

32

2

b) în cazul oricărui alt panou,
afisaj sau structura de afisaj pentru
reclama si pubilitate

23

VIII. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
(1) În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi
distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe
spectacole se calculează pe baza suprafeţei incintei prevăzute în
prezentul articol.
(2) Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de
manifestare artistică sau de activitate distractivă, prin înmulţirea
numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau
discotecii cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
a) în cazul videotecilor, suma este de până la 2 lei;
b) în cazul discotecilor, suma este de până la 3 lei.
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(3) Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite,
potrivit alin. (2), cu coeficientul de corecţie corespunzător, precizat
în tabelul următor:

Zona in cadrul localităţii

Rangul localităţii
IV
1.10

A

(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în
conformitate cu prezentul articol au obligaţia de a depune o declaraţie
la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale privind spectacolele programate pe durata unei luni
calendaristice. Declaraţia se depune până la data de 15, inclusiv, a
lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective.

IX. ALTE TAXE LOCALE
I.Taxe pentru păşunat pe păşunile comunei:
bovine/cabaline tineret până la un an – 15 lei/an
bovine/cabaline adulte

– 30 lei/an

ovine

- 3 lei/an

II. Taxa pentru închirierea căminului cultural:
1.taxa pentru închirierea căminului pentru organizarea de nunţi
- 2000 lei/nuntă
2.taxa pentru închirierea clubului pentru organizarea de nunţi
- 1500 lei/nuntă
Nota:taxa pentru inchirierea caminului si a clubului include folosirea
salii, a bucatariei, si anexelor, mese, sacune, fete de masa, vesela
completa.
3.taxa pentru închirierea căminului pentru organizarea de baluri
- 500 lei/bal
4.taxa pentru închirierea căminului pentru alte activităţi neprevăzute
mai sus(sedinte, seminarii etc).
- 300 lei/activitate
5.închirierea clubului pentru alte activităţi neprevăzute mai sus
(sedinte, seminarii etc).
-

150 lei/activitate

-

500 lei/pomană

-

300 lei/pomană

6.închirierea căminului pentru pomeni
4. închirierea clubului pentru pomeni
Pentru folosirea căminului cultural şi a clubului pentru scopurile mai
sus amintite se depune o garanţie de 50% din valoarea taxei de
inchiriere.
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Garanţiile se restituie în întregime în cazul în care nu s-au produs
pagube în inventarul unităţii .
III Taxa pentru oficierea casatoriei in zile
nelucratoare(simbata,duminica si sarbatori legale)

100lei

Taxa pentru oficierea preferentiala a casatoriei sau urgenta

50 lei

Taxa pentru constatarea divortului si emiterea certificatului de divort
500 lei
Taxa pentru vizarea certificatului de producator
20 lei
Taxa comert stradal
10lei/zi/persoana
Taxa certificat fiscal
5lei

X.SANCTIUNI

ART. 294 din Legea 571/2003
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea
disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale
în vigoare.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la
art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4),
art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi
art. 290 din Legea 571/2003;
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin.
(5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin.
(14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290 din
Legea 571/2003.
c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin.
(6^1) şi ale art. 264 alin. (5) din Legea 571/2003, referitoare la
înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum şi la
comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
d) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor
prevăzute la art. 295^1 din Legea 571/2003 , precum şi depăşirea
termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu
amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b)-d), cu
amendă de la 279 lei la 696 lei.
(4) 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 325 lei la 1578 lei.
(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de
către primari şi persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de
specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale.
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice:
(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale
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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 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)- d), cu amendă de la
1116 lei la 2784 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 1300 lei la 6312.
(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează
prin hotărâre a Guvernului.
(8) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) şi (4) li se aplică
dispoziţiile legii.

XI. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU(LEGEA NR.117/1999 CU
MODIFICARILE ULTERIOARE)
Nr.
crt.

Denumire servicii

- lei -

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de
notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
Eliberarea de către organele administraţiei publice locale, care, în exercitarea
atribuţiilor lor sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor,
1
adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o
2
situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară
de timbru mai mare
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal :
X
2
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap
de animal, în bilete de proprietate :
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate
medicale folosite în justiţie
Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române a actelor de stare
civilă întocmite de autorităţile străine
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară , la cerere, a actelor de stare civilă
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,
distruse sau deteriorate

X
2
5
2
2
15
2
2
2
2

15

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea,
precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români,
eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii
5
străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor
1
privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români
b)viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor
6
fără cetăţenie
2
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
3
3

1

2

1

2
3

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de
conducere
Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători
x
de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi
6
subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E
d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi
28
subcategoriile C,C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru
84
obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru
persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule,cu
excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi
autorizare de circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi
x
remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500
60
kg inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de
145
3.500 kg
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
9
neînmatriculate permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

PRESEDINTE DE SEDINTA

414

SECRETAR
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PRIMARIA COMUNEI TELIU
BIROU IMPOZITE SI TAXE
NR. 256/15.12.2014

RAPORT DE SPECIALITATE
Proiectul de hotarire propus spre aprobare prezinta nivelul impozitelor si
taxelor locale ce urmeaza a fi aplicate in anul 2015.
Propunerile prezentate respecta cadrul legal impus de Legea nr. 571/2013
privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Tinind cont de
impactul economic actual asupra veniturilor populatiei, pentru anul 2015 nivelul
impozitelor si taxelor locale, atit pentru populatie cit si pentru agentii economici a fost
mentinut la nivelul anului 2014.
Mentionez ca impozitele si taxele locale au fost actualizate prin HCL Teliu
nr.2 din 13 ianuarie 2013 conform HG 1309/2012.
Pentru acestea propun aprobarea.

Referent Rotaru C-tin Marcian
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