
TABLOUL
CUPRIZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,

PRECUM  SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2014 
                                                                                                                                                                                                                          ANEXA nr.1 

1. CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozitele si taxele locale
          Valorile impozabile prevazute la art. 251 alin.(3), impozitele si taxele locale care constau intr-o anumita suma in lei si care se indexeaza/ ajusteaza,
       in conditiile art. 292 si, respectiv ale art. 295 alin. (12),precum si amenzile care se actalizeaza potriivit art. 294, alin. (7).
                                                                                                                              CAPITOLUL II

                             IMPOZITUL/ TAXA PE CLADIRI                               lei/mp
Leg.nr.571/2003 art.251 alin. (3).  A.
            

VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, apartinand persoanelor fizice

Tipul cladirii
NIVELURILE APLICATE PENTRU

ANUL 2014
NIVELURI PROPUSE PENTRU ANUL

2015
Valoarea impozabila – lei /mp Valoarea impozabila – lei /mp

Cu instalaţii de
apă, canalizare,

electrice, încălzire
(condiţii

cumulative)

Fără instalaţii de
apă, canalizare,

electrice, încălzire

Cu instalaţii de
apă, canalizare,

electrice, încălzire
(condiţii

cumulative)

Fără instalaţii de
apă, canalizare,

electrice, încălzire

0 1 2 3 4
A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu
pereti  exteriori din caramida arsa sau orice
alte  materiale  rezultate  in  urma  unui
tratament termic si/sau chimic.

 
 
 

991

 
 
 

588

 
 
 

991

 
 
 

588
B.Cladire  cu  pereti  exteriori  din  lemn,  din
piatra  naturala,  din  caramida  nearsa,  din
valatuci sau orice alte materiale nesupuse uni
tratament termic si/sau chimic. 269 169 269 169
C.Cladire-anexa  cu  cadre  din  beton  armat
sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau
din orice alte materiale rezltate in urma unui
tratament termic si/sau chimic.

 
 
 

169 152

 
 
 

169 152
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. 101 67                         101 67
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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

75% din suma care
s-ar aplica cladirii

75% din  suma care
s-ar aplica cladirii

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 cladirii

50% din suma care
s-ar aplica cladirii

50%  din  suma  care
s-ar aplica cladirii

              (5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii  si  zona in care este amplasata cladirea prin inmultirea valorii determinate din tabel cu coeficientul de corectie:
                                           - rangul IV, zona A= 1,10, si zona B = 1,05.

                         - rangul  V, zona A= 1,05, si zona B  =1,00.
               (6) Cota de impozitare pentru mediul rural este de 0,1% aplicata asupra valorii impozabile.
               (8)  In cazul claditii utlilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, se majoreaza cu cate 5 % pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia; 
  Art. 252
              (1)  Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:
                          a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
                          b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
                          c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
             (2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
             (3)   În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost  dobândite, aşa cum rezultă din documentele
             ce atestă calitatea de proprietar.
             

    Art 253.               B.    IMPOZITUL PE CLADIRI  DATORAT DE PERSOANELE  JURIDICE

          (1)  In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea  cotei de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea 
persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie  cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe
cladiri este cea prevazuta la punctul (1).
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NR. 
CRT.

TIP CLADIRE* COTE DE IMPOZITARE APLICATE IN 
ANUL 2014

COTE DE IMPOZITARE PROPUSE 
PENTRU  ANUL 2015

1. Cladiri reevaluate  sau dobandite in ultimii 3 ani 
anteriori anului fiscal  de refrinta (art. 253 alin.
(2) din Legea 571/2003)

1,5% 1,5%

2. cladiri nereevaluate in ultimii 3 ani anteriori 
anului fiscal de referinta, apartinand agentilor 
economici

10% 10%

3. cladiri nereevaluate in ultimii 5 ani anteriori 
anului fiscal de referinta, apartinand agentilor 
economici

30% ( ordonanta 30/31.08.2011) 30% ( ordonanta 30/31.08.2011)



                                                                                                                             
                                                                                                                
                                                                                                                      CAPITOLUL III

IMPOZITUL si TAXA PE TEREN  PERSOANE FIZICE si JURIDICE

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN- TERENURI CURTI CONSTRUCTII 
Lg.nr.571/2003, art. 258 alin. (2)                                                                                                                  lei/ha

Zona în
cadrul localităţii 

Nivelurile aplicate in anul 2014 Nivelurile propuse pentru 2015
                                                    

Persoane fizice Persoane juridice (16%) Persoane fizice Persoane juridice (16%)

Rangul IV Rangul IV Rangul IV Rangul V Rangul
IV

Rangul V Rangul
IV

Rangul V

A 942 754 1037 829 942 754 1037 829
B 754 566 829 622 754 566 829 622
                                                                             

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE IN INTRAVILAN- ORICE ALTA CATEGORIE DE
FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII

Lg.nr.571/2003, art. 258 alin.(4)                                                                                                                                                              lei/ha         

NR.
CRT. Categorie de folosinţă /

                                    /
                                    /
                                    /
                                    /   Zona

NIVELURI APLICATE IN ANUL 2014 NIVELURI PROPUSE PENTRU ANUL 2015

PERSOANE FIZICE
(6)

PERSOANE JURIDICE
(16%)

PERSOANE FIZICE
(6)

PERSOANE 
JURIDICE (16%)

Zona A Zona B Zona A Zona B Zona A Zona B Zona 
A

Zona B

1.  teren arabil 30 22 33 24 30 22 33 24
2.  păşune 22 20 24 22 22 20 24 22
3.  fâneata 22 20 24 22 22 20 24 22
4.  vie 49 37 54 41 49 37 54 41
5.  livada 56 49 61 54 56 49 61 54
6.  pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 30 22 33 22 30 22 33 22
7.  teren cu ape 16 14 18 15 16 14 18 15
8. drumuri si cai ferate x x x x x x x x
9. Teren neproductiv x x x x x x x x

  
La impozitele/taxele asupra terenurilor intravilane, altele decat curti constructii se aplica coeficientul de corectie:
- rangulIV zona A= 1,10 si zona B= 1,05;  rangul V zonaA = 1,05 si zona B= 1,00;
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IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN

Lg.nr.571/2003 art.258 alin.(6)                                                                                                                                                                lei/ha

NR.
CRT. Categoria de folosinta/

                                   /
                                  /
                                  /
                                  /
                                  /  Zona

NIVELURILE
APLICATE IN ANUL

2014

NIVELURILE
PROPUSE PENTRU  ANUL  2015

Persoane
fizice

Persoane
juridice

Persoane
fizice

Persoane juridice

A B A B A B A B
1. Teren cu constructii 33 30 36 33 33 30 36 33
2. Arabil 53 51 58       56 53 51 58              56
3. Pasune 30 28 33 30 30 28 33 30
4. Faneata 30 28 33 30 30 28 33 30
5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.5.1 58 56 64 62 58 56 64 62
5.1. Vie pana la intrarea pe rod x x x x x x x x
6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.6.1 59 56 65 62 59 56 65 62
6.1. Livada pana la intrarea pe rod x x x x x x x x
7. Padure  sau  alt  teren  cu  vegetatie  forestiera,  cu  exceptia  celi  prevazut  la

nr.crt.7.1
17 15 19 16 17 15 19 16

7.1. Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie x x x x x x x x
8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 6 5 7 6 6 5 7 6
8.1 Teren cu amenajari piscicole 36 33 40 36 36 33 40 36
9. Drumuri si ai ferate x x x x x x x x
10. Teren neproductiv x x x x x x x x

La calculul impozitului pe teren extravilan, se aplica coeficientul de corectie dupa cum urmeaza:
- rangulIV zona A= 1,10 si zona B= 1,05;
- rangul V zonaA = 1,05 si zona B= 1,00;
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CAPITOLUL IV
IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

I.Mijloace de transport cu tractiune
mecanica

        Lg.nr.571/2003 art.263 alin.(2)       

NIVELURILE APLICATE IN ANUL 2014 NIVELURILE
PROPUSE PENTRU  ANUL 2015

Suma, in lei, pentru fiecare grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta
                                                                                                                           

Persoane fizice  Persoane juridice Persoane fizice  Persoane juridice
1.Motorete,  scutere,  motociclete  si
autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana
la 1600 cm3 inclusiv

8.5 9 8.5 9

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
1601 cm3 si 2000 cm3

19 21 19 21

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv

76 84 76 84

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
2601 cm3 si 3000 cm3, inclusiv

153 168 153 168

5.Autoturisme  cu  capacitatea  cilindrica  de
peste 3001 cm3

307 338 307 338

6.Autobuze, autocare, microbuze 25 28 25 28
7.Alte  vehicule  cu  tractiune  mecanica  cu
masa totala maxima autorizata de pana la 12
tone inclusiv

32 35 32 35

8.Tractoare inmatriculate 19 21 19 21
9.In cazul unui atas 50% din taxa

ptr.motocicletele,
motoretele si

scuterele respective

50% din taxa
ptr.motocicletele

motoretele si
scuterele respective

50% din taxa
ptr.motocicletele

motoretele si
scuterele respective

50% din taxa
ptr.motocicletele

motoretele si
scuterele respective

II. Vehicule inregistrate
Legea 209/2012 privind aprobarea OG. 30/2011

1. Vehicule cu capacitate cilindrica lei 200cmc lei 200cmc lei 200cmc lei 200cmc
1.1.vehicule inregistrate cu cap. cil. < 4800 cmc 2 4 2 4
1. 2.vehicule inregistrate cu cap. cil. >4800 cmc 4 6 4 6
2. Vehicule fara capacitate cil evidentiata 53 159 53 159
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1.Legea 571/2003 art 263, alin (4) Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone

  Numărul de axe  şi  greutate bruta  incarcata maximă admisa

Impozitul în lei/an  ( CL 6%)
Ax(e) motor (oare) cu sistem
de suspensie pneumatică sau 
echivalentele  recunoscute

Alte  sisteme de suspensie pentru 
axele motoare

I Vehicule cu două axe   
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 141
 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 141 389
 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 389 548
 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 548 1.239
 5 Masa de cel puţin 18 tone 548 1.239
II Vehicule cu 3 axe  
 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 141 245
 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 245 502
 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 502 652
 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 652 1004
 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1004 1560
 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1004 1560
 7 Masa de cel puţin 26 tone 1004 1560
III Vehicule cu 4 axe  
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 652 660
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 660 1031
 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1031 1638
 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1638 2428
 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1638 2428
 6 Masa de cel puţin 32 tone 1638 2428

2. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

  Numărul de axe  şi  greutate bruta  incarcata maximă admisa

Impozitul  în lei/an 
Ax(e) motor (oare) cu sistem 
de suspensie pneumatică sau 
echivalentele  recunoscute

Alte  sisteme de suspensie pentru 
axele motoare

I Vehicule cu 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 64 145
 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 145 339
 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 339 439
 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 439 792
 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 792 1389
 9 Masa de cel puţin 28 tone 792 1389
II Vehicule cu 2 + 2 axe   
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 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 136 317
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 317 520
 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 520 764
 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 764 923
 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 923 1515
 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1515 2103
 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2103 3193
 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2103 3193
 9 Masa de cel puţin 38 tone 2103 3193
 Vehicule cu 2 + 3 axe
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1674 2329
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2329 3165
 3 Masa de cel puţin 40 tone 2329 3165

IV Vehicule cu 3 + 2 axe

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1479 2053
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2053 2840
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2840 4201
 4 Masa de cel puţin 44 tone 2840 4201
V Vehicule cu 3 + 3 axe
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 842 1018
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1018 1520
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1520 2420
 4 Masa de cel puţin 44 tone 1520 2420

REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE
Legea 571/2003,art.263 alin.(6)      
Masa totala maxima autorizata NIVELURILE APLICATE IN ANUL 2014

(Impozit)
Nivelurile propuse pentru anul 2015 

 (Impozit)

Persoane fizice Persoane juridice Persoane fizice Persoane juridice
(10%)

a) până la 1 tona, inclusiv 10 11 10 11
b) peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone 36 39 36 39
c) peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 55 60 55 60
d) peste 5 tone 68 74 68 74

            

CAPITOLUL V
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Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor – persoane fizice şi juridice
În domeniul construcţiilor, taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:

                                                                                                 
Legea 571/2003, art.267, alin. (1) 
      Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediu urban

Nivelurile aplicate
in anul 2014

Nivelurile propuse pentru anul
2015

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism:
a) până la 150 mp inclusiv

Taxa
- lei

Taxa
- lei

                                    6                                                          6
b) între 151 şi 250 mp inclusiv 7 7
c) între 251 şi 500 mp inclusiv 10 10
d) între 501 şi 750 mp inclusiv 13 13
e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv 15 15
f) peste 1.000 mp 15 + 0,01 lei/mp pt

fiecare mp care
depăşeşte 1.000 mp

15 + 0,01 lei/mp pt fiecare mp care
depăşeşte 1.000 mp

alin.(2). Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita conform alin(1)
alin.(3). Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din 
valoarea autorizata a lucrarilor de constructii
alin.(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări) 8lei pt fiecare mp

afectat
8 lei pt fiecare mp afectat

alin.(7)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de
expunere,  situate  pe  căile  şi  în  spaţiile  publice,  precum şi  pentru amplasarea  corpurilor  şi  a
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

8 lei pt fiecare mp de
suprafaţă ocupată de

construcţie

8 lei pt fiecare mp de suprafaţă
ocupată de construcţie

alin.(8) Taxa  pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt alineat al prezentului articol este egala cu 1% din
valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.
alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita 
pentru determinarea impozitului pe cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa 
reflecteportiunea din constructie care urmeaza a fi demolata.
alin.(10). Taxa pentru prelungirea unui certificate de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau autorizatiei initiale.

alin.(11) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la 
reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin 
cablu, taxa datorată pentru fiecare instalaţie

14 pt fiecare racord 14 pt fiecare racord

 alin.(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de către primari 

16 16

 alin.(13)  Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 10 10
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 Legea 571/2003, art. 268 Nivelurile aplicate in
anul 2014 

Nivelurile propuse
pentru anul 2015 

alin (1).Pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfasurarea unei activitati economice-sunt taxe
pentru desfasurarea de catre persoane fizice a unor activitati economice in mod independent,
precum si pentru infiintarea si functionarea asociatiilor familiale.

16 16

alin (2).Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare 21 21
alin  (3).Pentru  eliberarea  de:  copii  heliografice  de  pe  planuri  cadastrale  sau  de  pe  alte
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, pentru fiecare mp sau fracţiune de mp de plan

 
34

 
 

 
34

 
 

alin (4). Pentru eliberarea certificatului de producător x x
 - Pasari 37 37
 - Lapte, branza, oua 42 42

 - legume, fructe 42 42

 - lapte, legume, fructe 53 53
 - miere 58 58
 - lapte, cereale, legume,fructe, miere 85 85
 - cereale 64 64

- flori 48 48

 alin (5).Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de
alimentatie  publica-se  incaseaza  de la  comerciantii  a  caror  activitate  se  dasfasoara  potrivit
CAEN, clasa 5530-restaurante si clasa 5540-baruri

500 500
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CAPITOLUL VI
Taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

  lei/mp sau fracţiune de mp
Legea 571/2003, art.271 alin.(2) Nivelurile aplicate in

anul 2014
Nivelurile  propuse
pentru anul 2015

1.      Taxa  pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
- 1.1. în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică 34lei/mp sau fractiune de mp 34 lei/mp sau fractiune de mp

- 1.2. în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 24 lei/mp/an sau fract. de mp 24 lei/mp/an sau fract. de mp

2. Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă şi publicitate, sunt
obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetului local o taxă de reclamă şi
publicitate de 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

 
 

3% 3%

CAPITOLUL VII
IMPOZITUL PE SPECTACOLE

                                                                                                                                                                                                                            lei /mp/zi
Legea 571/2003, art.275 alin.(2) 
       Manifestarea artistica sau activitatea distractiva                                                               

                                                                                          

Nivelurile aplicate in
anul 2014

Nivelurile  propuse
pentru anul 2015

1. În cazul videotecilor 2 lei/mp 2 lei/mp
2. În cazul discotecilor                          3lei/mp  3 lei/mp                                                                    
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                                                                                                                        CAPITOLUL IX

                                                                
                                                           TAXE SPECIALE

                                                              

                
 

CAPITOLUL X
                                                                              ALTE TAXE LOCALE                                                                                                  

                                                              
 Legea 571/2003,
 art.283 alin (1)

Nivelurile aplicate in anul 2014
-lei -

Nivelurile  propuse pentru anul
2015
-lei -

Taxa stradala pentru desfacerea de produse ce fac obiectul 
comertului in standuri situate de-a lungul drumurilor publice 5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi

                                                                                              
                                                                                                                     

1

Legea 571/2003, art.282, alin.(1)
Nivelurile aplicate in

anul 2014
-lei -

Nivelurile  propuse pentru
anul 2015

-lei -

1. Taxa inchiriere camin cultural x x x

         - taxa pentru desfasurare nunti Lei/eveniment 400 400

          - taxa pentru desfasurare botezuri si alte evenimente Lei/eveniment 200 200

2.   Taxa de paza obsteasca Lei/an/gospodarie 35 35

3.  Taxa  privind  servicii de copiat Lei/pagina 0,5 0,5
4.   Eliberarea certificatelor fiscale in ziua solicitarii Lei/exemplar   8 8
5.    Taxa de salubrizare Lei/luna/gospodarie 16 16
6.  Taxa desfacere casatorie prin divort pe cale administrativa lei 700 500
7. Taxă branșament rețea canalizare Lei/branșament 

gospodărie
1050 1050

 



                                                                                                                       CAPITOLUL XIII
                                                         SANCTIUNI

lei 
PERSOANE FIZICE
Art.294 alin.(4) -  Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vanzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 325 lei 
Art.294 alin.(3) -  Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amenda de 70 lei, iar cele de la lit.b)-d), cu amenda de 279 lei.

      
    NOTA: Leg.571/2003- alin.(2), pct.a)    – „ Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere”prevazute 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;
                                                                        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
c) - Nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^1) şi ale art. 264 alin. (5), 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, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora  .

                                     

lei                                                                                                       
PERSOANE JURIDICE
Art.294 alin.(6) – Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.(a) se sanctioneaza cu amenda de 280 lei, iar cele de la lit.b) – d), cu amenda de 1116 lei.
                          - Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta de gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a
biletelor de spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 1.100 lei.

                

   
                  Plafonul creantelor fiscale restante care se anuleaza la 31.12.2014 se stabileste in suma de 2 lei, (eliminari si compensari) conform 
art. 178/ OG 92/2003 actualizata prin OG 29/2011.   
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ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Taxele extrajudiciare de timbru – Legea nr.117/1999,  cu modificarile si completarile ulterioare

EXTRAS DIN NORMA JURIDICĂ Niveluri aplicabile pentru anul 2015
                                                  – lei 

CAP.I. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel,  altele decât cele eliberate de instanţe,
Ministerul Justiţiei si Liberatatilor Cetatenesti, Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casatie  si
Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice:

                                                 x

1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum
şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt,
a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu
excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
-  pentru animale sub 2 ani
         

-  pentru animale peste 2 ani

 
2

2
3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de
proprietate:

x 
 

-   pentru animale sub 2 ani
  

-  pentru animale peste 2 ani

                                                      2

                                                      5

4. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie 2
5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2
6. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 15
7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2
8.  Transcrierea,  la cerere,  în registrele de stare civilă române,  a actelor de stare civilă întocmite de
autorităţile străine

2

9. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2
10. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2

 

1



CAP.II.  Taxe  pentru  eliberarea  sau  preschimbarea  actelor  de  identitate  şi  înscrierea
menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit: X 

1.       Acte de identitate:
a)  eliberarea  sau  preschimbarea  actelor  de  identitate  pentru  cetăţenii  români,  eliberarea  sau
prelungirea  valabilitatii  actelor  de  identitate  pentru  cetatenuu  straini  si  pentru  persoanele  fara
cetatenie, precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor
romani 

 
 

5

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 6
2. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2
CAP.III.  Taxe  pentru  examinarea  conducătorilor  de  autovehicule  în  vederea  obţinerii
permiselor de conducere:

x

1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile A,
A1, B, B1 si B+E

 
 
 

6
b) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C, C1, Tr,
D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb, si Tv

28

2.Taxe  pentru  examinarea  persoanelor  carora  le-a  fost  anulat  permisul  de  conducere,  pentru
categoriile  cuprinse in  permisul  anulat,  precum si  a persoanelor  care au fost  respinse de 3 ori  la
examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele
care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B,
B1, B+E 

84

CAP.IV.  Taxe  de  înmatriculare  a  autovehiculelor  şi  remorcilor,  autorizare  provizorie  de
circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe:

x 

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

 
 

60
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 145
2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent
sau temporar

9

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe  autovehiculelor şi remorcilor 414
CAP.IV1  Taxe pentru furnizare de date
1.Inregistrarea  cererilor  persoanelor  fizice  si  juridice  privind  furnizarea  unor  date  din  Registrul
national  de  evidenta  a  persoanelor,  precum si  din Registrul  national  de  evidenta  a permiselor  de
conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de
evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare.

5

1.Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului
funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile si  completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru
terenurile agricole si forestiere.

15

1


