
R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

P R I M A R U L   C O M U N E I    S U D I Ţ I
Str. Sf. Pantelimon nr. 39
Tel./fax-0243278502

   PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea  impozitelor si taxelor  locale pentru anul 2015

Primarul  comunei Suditi judetul Ialomita,
Avand in vedere:
-Referatul  compartimentului contabilitate al Primariei comunei Suditi;
-Prevederile HCL nr.4/31.01.2014 (care au fost majorate cu 10% fata de nivelul prevazut 
in HG 1309/2012 ) precum si cu modificarile aduse prin HCL 24/10.04.2014, HCL 
18/27.02.2014 , HCL 28/29.05.2014 si HCL 41/30.07.2014 .
In conformitate cu:
-Prevederile Anexei la  HGR nr. 1309 /28.12.2012, privind nivelurile pentru valorile 
impozabile,impozitele țși taxele locale și alte taxe asimilate acestora,precum și amenzile 
aplicabile începînd cu anul 2013,

-Prevederile  Titlului IX  din legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare ;
-Prevederile  pct. 224  și 229din HG  nr. 44/2004 de aprobare a   Normelor  metodologice
de aplicare a Codului fiscal;
-Prevederile  art. 5,17,al.4  din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,cu 
modificarile ulterioare;
-Prevederile art. 5 alin (1) lit.a,16 alin.2,20,alin.1 lit. b,27 din legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale;
-Prevederile  art. 2 și 13 lit. a din legea  nr. 117/l999 privind taxele extrajud. de 
timbru,actualiz.;
-Prevederile art. 6 ,alin. 1-8   din  legea nr. 53/2002 privind transparenta decizionala;
In temeiul  art. 44 -48 din OG 35/2002 privind  aprobarea Regulamentului cadru de 
organizare si functionare a Consiliilor locale, initiaza  prezentul

P R O I E C T      D E    H O T A R A R E

Art.1.-(1) Pentru anul 2015 , impozitele  și taxele locale,se mențin la n ivelul  
aprobat pentru anul 2014 .

(2) Tabloul cuprinzînd  impozitele și taxele locale pentru anul 2015 este prevăzut 
în anexa  la prezentul proiect de hotărîre.

Art.2.-(1) Cota de impozitare  prevazută la art. 251 alin. 1 din legea nr. 571/2003 ,
este  0,1 % din valoarea de impozitare a cladirii proprietatea persoanelor fizice.

(2)-Valoarea de impozitare a clădirii se reduce,conform prevederilor art.251 alin 
(7) din Codul fiscal cu :
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a.-20 % pentru cladirile care au o vechime de peste 50 ani la data de 1.01. a anului
fiscal de referinta ;

b.-cu 10 % pentru cladirile  care au o vechime cuprinsa intre 30-50 ani inclusiv,la 
data de 1.01.a anului fiscal de referinta ;

(3)- In cazul cladirii utilizata ca locuinta,cu suprafata mai mare de  150 
mp,valoarea de impozitare se majoreaza cu cate 5 % pentru fiecare mp sau 
fractiune,conform prevederilor art.252 alin.(8) din Codul Fiscal.

(4) Pentru persoanele  fizice care au in proprietate 2 sau mai multe 
cladiri,impozitul se majoreaza,conform art.252 din Codul fiscal, astfel :

a-cu     65 % pentru prima cladire, in afara celei de domiciliu ;
b.-cu 150 % pentru a doua cladire in afara celei de domiciliu ;
c.-cu  300 % pentru a 3-a cladire in afara celei de domiciliu.
Prevederile de mai sus  nu se aplica persoanelor fizice care au dobindit cladirile 

prin succesiune legala .
(5)-Impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietarii au 

dobindit proprietatile, asa cum rezulta din docmentele care atesta calitatea de proprietar.
 (6)-Persoanele fizice au obligatia sa depuna o declaratie speciala la 

compartimentul contabilitate-impozite si taxe,ale localitatii unde este situata cladirea.

Art.3  .-(1) Cota de impozitare prevazuta la art. 253,alin.2 din Codul fiscal,este de 
1,50 % din valoarea  de inventar a  cladirii persoanelor juridice,in situatia in care utlima 
reevaluare s-a efectuat dupa data de 1.01.2011 ;

(2).-Cota de impozitare prevazuta la art. 253 alin.6 lit.(a) din Codul fiscal, se 
mentine la 20 % din valoarea de inventar a cladirii persoanelor juridice in cazul in care 
aceasta nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta .

(3).- Cota de impozitare prevazuta la art. 253 alin.6 lit. (b) din Codul fiscal, se 
mentine la 40 % din valoarea de inventar a cladirii persoanelor juridice in cazul in care 
aceasta nu a fost reevaluata in ultimii  5 ani anteriori anului fiscal de referinta .

     
Art.4- (1) Calcularea  impozitului pe terenul intravilan,categ. curti,constructii,  

prevazut la art. 258 alin. (2) din Codul fiscal, se face in functie de rangul localitatii si de 
zona in care este situata cladirea,prin inmultirea suprafetei cu sumele corespunzatoare din
tabel. 

(3) In cazul unui teren ,alta categorie decat constructii, impozitul se determina 
prin inmultirea suprafetei cu suma corespunzatoare din tabel,aplicandu-se un coeficient 
de corectie de 1,10 pentru rangul IV si 1,00 pentru rangul V.

(4) Se menține  încadrarea pe zone   a teritorului,stabilită prin hotararile
anterioare.
       Art.5 (1)  Impozitul /taxa pe clădiri,impozitul/taxa pe teren,impozitul pe mijloace de 
transport   se plateste  anual,in doua rate egale,pana la 31 martie ,respectiv 30 septembrie 
2015, inclusiv.
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(2)  Pentru Impozitul /taxa pe clădiri,impozitul/taxa pe teren,impozitul pe mijloace
de transport precum și taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate,datorate bugetului 
local de către contribuabili,persdoane fizice și juridice,de pînă la 50 lei inclusiv.

Art.6 Pentru  plata  impozitelor si taxelor locale, integral si cu anticipatie,pana la 
31.03.2015, se acordă o bonificatie de 10 %.

Art.7  -Prezentul proiect de hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la 
avizierul din sediul Primariei si  pe site-ul institutiei, »wwwprimariasuditi.ro, se 
comunica comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local pentru avizare, si 
consilierilor,pentru a putea formula amendamente.

INITIATOR,
PRIMARUL COMUNEI,ȘINCAN VASILE

        Avizat pentru legalitate,
 Secretarul comunei,Vasile Ioana

Sudiți,
Data 17.11.2014
Nr. 69

3



ROMANIA 

JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA COMUNEI SUDITI

Str. Sf. Pantelimon ,nr.39 e-mail primariasuditi@yahoo.com

Tel/fax 0243278502

Nr. 5493 /17.11.2014

TABLOUL

CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI
AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL 2015

I. CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite şi taxe locale

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă

- lei/m2-

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi
încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau
încălzire

1
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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

1029 611

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

279 175

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

175 157

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

105 69

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

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

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

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

CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN



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

Art. 258 alin. (2)

Zona în cadrul localităţii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

                                                            - lei/ha -

IV V

A-Sudiți-rang IV
-teren intrav. cu iesirea principala la drumul satesc 863,
de la Eftimie p. și circ. Sanit. Veter, inclusiv pana la 
sediul primariei si loc. POSA L. ,inclusiv
-Gura văii-rang V
-locuințele cu număre administrative  pe strada 
asfaltată-Primăverii.

978 782

B-Sudiți-rang IV 

-terenurile intravilane cu iesire principala la drumul 
judetean 714

-Gura văii-rang V

-locuințele cu numere administrative pe străzile 
pietruite.

782 587

C-ter. Intrav. cu iesire principala la;-DS411 de la Ivascu
M. Si Vlante M.la Batrinu N. Si Burlacu G.inclusiv

-ds 452 dela disp. Uman si berlescu pana la Craciun
Casita inclusiv

-ds 554, de la Lipoveanu M. Si Roman I.pana la Urla T.
Si Jantea M. inclusiv

587 391

D- restul terenurilor intravilane 383 196

Notă-Pentru calcularea Impozitului  pe terenurile amplasate in satul Gura Vaii ,teritoriul satului  se delimiteaza pe doua zone in functie de 
accesul locuintelor la utilitatile existente astfel ;ZONA A – locuintele cu acces la drum asfaltat  ,ZONA B –locuintele cu acces la drumuri pietruite
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IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

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

Art. 258 alin. (4) 

- lei/ha -

Nr. crt.

Zon
a

Categoria de folosinţă

A B C D

1 Teren arabil 31 23 21 17

2 Păşune 23 21 17 14

3 Fâneaţă 23 21 17 14

4 Vie 51 39 31 21

5 Livadă 58 51 39 31

6
Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră

31 23 21 17

7 Teren cu ape 17 14 9 x

8 Drumuri şi căi ferate x x x x

9 Teren neproductiv x x x x



IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

Art. 258 alin. (6)

- lei/ha -

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosinţă

A-700 ha

Terasa –irigat suteran

B-
716
ha

Tera
sa –
irigat
subt
eran

C-445 ha

nisip

D-2183 ha

Lunca si terasa
irigat canale

deschise

1 Teren cu construcţii 34 31 29 24

2 Teren arabil 55 53 50 46

3 Păşune 31 29 24 22

4 Fâneaţă 31 29 24 22

5
Vie pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt. 5.1

61 58 55 53

5.1 Vie până la intrarea pe rod x x x x

6
Livadă pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt. 6.1

62 58 55 53

6.1 Livadă până la intrarea pe rod x x x x

7
Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră, cu excepţia celui 
prevăzut la nr. crt. 7.1

18 15 13 9

7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de 
ani şi pădure cu rol de protecţie

X x x x
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8
Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole

7 6 2 1

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 31 28 26

9 Drumuri şi căi ferate x x x x

10 Teren neproductiv x x x x

Pentru impozitul pe teren arabil in extravilan media celor 4 zone indiferent de categoria de folosinta si zona unde este situat – 51
lei/ha



CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 263 alin. (2) 1)

Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

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

9

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

20

3
Autoturisme  cu  capacitatea  cilindrică  între  2001  cm3 şi  2600  cm3

inclusiv
79

4
Autoturisme  cu  capacitatea  cilindrică  între  2601  cm3 şi  3000  cm3

inclusiv
158

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 319
6 Autobuze, autocare, microbuze 26

7
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 
de până la 12 tone, inclusiv

33

8 Tractoare înmatriculate 20
II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/200 cm3

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 83

1)  Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Legea nr. 209/2012 privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani.
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Art. 263 alin. (4) 2)

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

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 0 146
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 146 404
3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 404 568
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 568 1286
5 Masa de cel puţin 18 tone 569 1286

II 3 axe

1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 146 254
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 254 521
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 521 676
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 677 1042
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1042 1619
6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1042 1619
7 Masa de cel puţin 26 tone 1042 1619

III 4 axe

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 677 685
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 685 1070
3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1070 1700
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1700 2520
5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1700 2520
6 Masa de cel puţin 32 tone 1700 2520

2) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
125/2011 şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani. 



Art. 263 alin. (5)3

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată
egală sau mai mare de 12 tone

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 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 66
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 66 151
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 151 352
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 352 455
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 455 822
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 822 1441
9 Masa de cel puţin 28 tone 822 1441

II 2+2 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 141 329
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 329 540
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 540 793
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 793 958
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 958 1572
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1572 2182
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2182 3313
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2182 3313
9 Masa de cel puţin 38 tone 2182 3313

III 2+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1737 2417
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2417 3285

3 Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
125/2011 şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani.
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3 Masa de cel puţin 40 tone 2417 3285
IV 3+2 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1535 2131
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2131 2947
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2947 4359
4 Masa de cel puţin 44 tone 2947 4359

V 3+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 873 1056
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1056 1577
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1577 2511
4 Masa de cel puţin 44 tone 1577 2511

Art. 263 alin. (6)

Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată
Impozit

- lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv 10

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 57

d. Peste 5 tone 70

Art. 263 alin. (7)

Mijloace de transport pe apă

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 23

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 62

3. Bărci cu motor 231

4. Nave de sport şi agrement 616



5. Scutere de apă 231

6. Remorchere şi împingătoare: X

a) până la 500 CP, inclusiv 615

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1000

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1538

d) peste 4000 CP 2461

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 200

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 200

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 
3000 de tone, inclusiv

308

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 539

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

Art. 267 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
urbanism în mediul rural (mai mica cu 50 %
fata de urban)

- lei -

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul 
de urbanism

a) până la 150 m2, inclusiv 3

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 4

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 4

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 7

e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv 8
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f) peste 1000 m2 8 + 0,01 lei/ m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2

Art. 267 alin. (4)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje
sau excavări

6 lei m2 afectat

Art. 267 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

6 lei m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

Art. 267 alin. (11)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii 
privind lucrările de racorduri şi 
branşamente la reţelele publice de apă, 
canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu

8 lei,  pentru fiecare racord

Art. 267 alin. (12)

Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de către primari sau
de structurile de specialitate din cadrul 
consiliului judeţean

8 lei, 

Art. 267 alin. (13)

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă

10 lei, 

Art. 268 alin. (1) 1. în mediul rural -



Taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii pentru desfăşurarea 
unei activităţi economice

2. în mediul urban -

Art. 268 alin. (2)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare
15 lei, 

Art. 268 alin. (3)

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de 
consiliile locale

14 lei, pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2

Art. 268 alin. (4)

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător
62 lei

Art. 268 alin. (5)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

120 lei

Taxa  pentru  eliberarea  unei  autorizatii  de
construire pentru o cladire care urmeaza a
fi folosita ca locuinta

0,5 % din valoarea autorizata a lucrarilor de
constructie

Taxa  pentru  eliberarea  autorizatiei  de
construire  pentru  orice  alta  constructie
inclusisv instalatiile aferente

1 % din val. autorizata a lucrarilor de
constructiei

Taxa  pentru  eliberarea  autorizatiei  de
desfiintare  totala  sau  partiala  a  unei
constructii

0,1% din valoarea impozabila a constr.

Taxa  pentru  prelungirea  unui  certificat  de
urbanism  sau  a  unei  autorizatii  de
construire

30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului sau a autorizatiei initiale
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CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Art. 271 alin. (2)

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

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

31 lei

b)  în  cazul  oricărui  alt  panou,
afişaj  sau  structură  de  afişaj
pentru reclamă şi publicitate

19 lei

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 275 alin. (2)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

- lei/m2 -

a) în cazul videotecilor 2

b) în cazul discotecilor 3

CAPITOLUL XIII – SANCŢIUNI



LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 294 alin. (3)
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la  279 lei, iar cele de la lit. b)-d) 
cu amendă de la 279 lei la 696 de lei

Art. 294 alin. (4)
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a 
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
325 de lei la 1578 lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
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Art. 294 alin. (6)

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează
cu 300%, respectiv:

- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)- 
d) cu amenda 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 lei.

II. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Nr.
crt.

Extras din norma juridică

- lei - 

CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor
Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii

prestate de unele instituţii publice

1

Eliberarea de către Primarie,care, în exercitarea atribuţiilor ,este  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 lei



2 Eliberarea certificatului de producător
Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din
Ordonanta Guvernului nr. 36/2002
privind impozitele si taxele locale

3

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: X

- pentru animale sub 2 ani 2 lei

- pentru animale peste 2 ani 2 lei

4

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

X

- pentru animale sub 2 ani 2 lei

- pentru animale peste 2 ani 6 lei

5 Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală   -2 lei

Punct abrogat prin art. 1, pct. 144
din  Legea  nr.  174/2004  pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.  92/2003  privind  Codul  de
procedură fiscală

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi  sexului 17 lei

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 lei 

10
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă
întocmite de autorităţile străine

2 lei

11 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 lei

12
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau
deteriorate

2 lei

13 Taxa de divort pe cale administrativa 550 lei

CAPITOLUL III

 TAXE PENTRU EXAMINAREA CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE INVEDEREA OBTINERII PERMISELOR DE
CONDUCERE
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1
Taxa de examinare a candidatilor in vederea obtinerii permisului de conducere pentru
categoriile A,A1,B,B1,si B+E

6 lei

2
Taxa de examinare a candidatilor in vederea obtinerii permisului de conducere pentru

categoriile C,C1,Tr,D,D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E Tb,Tv
28 lei

3
Taxa de examinare a candidatilor in vederea obtinerii permisului de conducere carora
le-a fost anulat permisul de conducere , precum si persoanelor care au fost respinse
de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere

84 lei

CAPITOLUL IV

TAXE PENTRU INMATRICULAREA AUTOVEHICULELOR SI REMORCILOR

1
Taxa de inmatriculare de permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor
pana la 3500kginclusiv

60 lei

2
Taxa de inmatriculare de permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor
mai mare de 3500kg

145 lei

CAPITOLUL V

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

1
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza
Legii  fondului  funciar  nr.  18/1991,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere

15 lei

CAPITOLUL IX

TAXE SPECIALE( ART.282)

TAXA PAZA COMUNALA

Nu se mai încasează-fiind înființat
Compartim.Poliția locală prin HCL

nr. 31/2014 

CAPITOLUL X    

  ALTE TAXE LOCALE (ART. 283)



1
Taxa  zilnica  pentru  utilizarea  temporara  a  locurilor  publice  si  pentru  vizitarea
muzeelor, caselor memoriale sau a monumentelor istorice de arhitectura si arheologie

3 lei

2
Taxa  zilnica  pentru  detinerea  sau  utilizarea  echipamentelor  destinate  in  scopul
obtinerii de venit 

7 lei

3 Inregistrarea contractelor de arenda 3 lei/contract

4

Inchiriere salon nunti:

         a.-salon nou

         b.-salon vechi

402 lei/eveniment

242 lei/eveniment

5 Taxa depozitare materiale pe domeniul public 1 leu/mp/zi

6 Taxa eliberare caiet de sarcini c.val.cheltuieli intocmire

7 Taxa garantie (in cazul inscr.la licitatie) 10 % din valoarea lucrarii

Inregistrarea vehiculelor nesupuse inmatricularii 

Pentru vehicule sub 750 kg.

8                 a.-Contravaloare numar inregistrare 22 lei

9                 b.-eliberare certificat inregistrare 22 lei

10                 c.-taxa inregistrare 22 lei

Pentru vehicule intre 750 si 3500 kg.

11                 a.-c.val.numar inregistrare 32 lei

12                 b.-eliberare certificat inregistrare 55 lei

13                c.-taxa inregistrare 57 lei

Pentru vehicule mai mari de 3500 lei

14                a.-contravaloare numar inregistrare 32 lei

15                b.-eliberare certificat inregistrare 55 lei
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16                c.-taxa inregistrare 114 lei

17 Taxă concesiune teren pentru construire locuinta 0,128 lei/mp-pret pornire licitatie

PRIMAR INTOCMIT

SINCAN VASILE COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
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