
          ROMANIA 
JUDETUL VRANCEA 
COMUNA MILCOVUL 
 CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                          

   HOTĂRÂREA nr. 22 
27 noiembrie 2012 

 
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impo zabile, impozitelor şi 

taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzilor aplicabile în 
anul fiscal 2013, la nivelul comunei Milcovul 
       
                Consiliul Local al comunei Milcovul, judetul Vrancea,   
 

• analizând referatul de aprobare si proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul 
comunei Milcovul, prin care se propune stabilirea nivelurilor pentru valorile 
impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzilor aplicabile în anul fiscal 2013, la nivelul comunei Milcovul, raportul 
întocmit de compartimentul de resort inregistrat sub nr.3.203/31.10.2012;  

• văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local 
Milcovul; 

• avand în vedere anunțul de aducere la cunostinta publica înregistrat sub nr. 
3126/22.10.2012 ; 

• ținând cont de prevederile art. 9 pct. 3 din Cartea europeana a Autonomiei 
Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 
199/1997, art. 16 alin.(2),  și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.287 şi 292 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare, 
prevederile punctelor 222, 224 si 290^1 din HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr.956/2009 
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010; 

 
În baza art. 36 alin (1) , alin.  (2),  lit. „b” şi alin (4) lit „c”, precum  şi  în temeiul 

art.45 alin. (2) lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
           Art. 1   (1) Se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impozitelor şi 
taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul 
fiscal 2013, la nivelul comunei Milcovul, conform punctului I din anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  (2) Zonele din cadrul localitatii stabilite conform art. 247 lit.b din Legea nr. 
571/2003, privind codul fiscal sunt urmatoarele: 
a) Pentru terenul întravilan întreaga comună Milcovul  - zona A  
b) Pentru terenul situat în extravilanul comunei            - zona A 



(3) Impozitul pe clădiri persoane fizice se calculează prin aplicarea cotei de 
impozitare prevazută la art. 251 alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, care este de  0,1 % şi se aplică asupra 
valorii impozabile a clădirii, stabilită potrivit  Cap. II, art.251 din Codul fiscal,  
înscrise în  Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  

(4) Impozitul pe clădiri persoane juridice se calculează astfel: 
a) cota prevazută la art. 253 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se 
stabileste la 1%; 
b) cota prevazuta la art. 253 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se 
stabileste dupa cum urmeaza : 

- 15% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului 
fiscal de referinţă; 
          - 35% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului 
fiscal de referinţă. 

Cota impozitului pe clădiri prevăzută la alin. (6) se aplică la valoarea de 
inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul 
lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost 
amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută 
la lit. (a). 

 (5) Impozitul/taxa 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, conform încadrării f ăcute de consiliul local, cu respectarea 
prevederilor Cap.III, art.258 din Codul fiscal,  înscrise în  Anexa nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 Terenurile pentru care nu se datoreaza impozit sunt prevazute la art.257 din 
Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  

(6) Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de 
tipul mijlocului de transport, potrivit Cap. IV, art.263 din Codul fiscal, înscrise în  
Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  (7) Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de 
construire şi a altor avize asemănătoare sunt stabilite în sumă fixă anuală şi sunt 
prevăzute la Cap. V, art. 267 alin. (1) - (13) din Codul fiscal, înscrise în  Anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Activitatile pentru care nu se datorează taxă, sunt prevăzute la art.269 din 
Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  
        (8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate 
economică şi a altor autorizaţii similare  sunt prevăzute la Cap. V, art. 268 alin. (1) 
–(5) din Codul fiscal,  înscrise în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
          (9)  Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate - Cota prevazuta la 
art. 270 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileste la 2% şi se 
aplică la valoarea din contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugată;     
           (10) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează 
anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a 
suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma prevazută la Cap VI, art. 
271 alin. (2) din Codul fiscal, înscrise în Anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



(11) Impozitul pe spectacole se calculează potrivit prevederilor Cap.VII art. 
274 din Codul fiscal, înscrise în  Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 Situaţiile pentru care nu se datorează taxa sunt prevăzute la art.276 din Legea 
nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  
    (13) Nivelul altor taxe locale reprezentând taxe pentru utilizarea temporară a 
locurilor publice, pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate 
obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, precum şi alte taxe 
asimilate acestora prevăzute la art.283 din Legea nr.571/2003, sunt cuprinse în Anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (14) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor  se fac de către 
primari şi persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale 
autorităţii administraţiei publice locale şi sunt stabilite conform prevederilor Cap. 
XIII, art. 294 din Codul fiscalș, înscrise în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezentul proiect de  hotărâre. 
           (15) Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, cu 
modificările şi completările ulterioare, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate 
cu difuzarea timbrelor fiscale constituie venit la bugetul local si sunt prevăzute la 
punctul II din Anexa nr.1 care face parte inetegrantă din prezentul proiect de  
hotărâre. 
  (16) Taxele speciale prevazute la art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal sunt prevăzute în  Anexa nr.2 care face parte inetegrantă din prezentul 
proiect de  hotărâre. 

Art.2  Bonificaţia, prevazută la articolele 255 alin (2), 260 alin (2), 265 alin (2) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
se stabileşte astfel: 

- 10 %, pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie inclusiv, a anului 
fiscal, a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi impozitului asupra mijloacelor 
de transport, datorat pentru întregul an, de către contribuabil, persoane fizice și 
juridice;                              
  Art.3  Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu 01.01.2013. Cu 
aceeaşi dată îşi încetează aplicabilitatea HCL nr. 23/2011 privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012  în comuna Milcovul. 
 
  
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           AVIZAT PENTRU LEGALITATE      
                CONSILIER LOCAL                           SECRETAR  COMUNĂ     
 
 
                     C.  VOINEA                                         P. MĂLUREANU                          

 
 
 
 
 
 

 
       



     
 
       ROMANIA                                                  ANEXA Nr. 1 la Hotararea nr.26/31 DEC.2012 
JUDETUL VRANCEA 
COMUNA MILCOVUL   
  CONSILIUL LOCAL 
 

IMPOZITUL ȘI TAXA PE CL ĂDIRI  
 

 __________________________________________________ ___________________________ 

|  Art.251 alin.(3)  VALORILE  IMPOZABILE pe metru p ătrat  de suprafaţă construită 
       desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 
___________________________________________________ ___________________________ | 
|               Tipul cl ădirii               |       Valoarea impozabil ă       | 
|                                            |            - lei/mp -           | 
|                                            |_____ ____________________________| 
|                                            | Cu i nstala ţii  | F ăr ă instala ţii| 
|                                            | de a pă,        | de ap ă,        | 
|                                            | cana lizare,    | canalizare,    | 
|                                            | elec trice şi   | electrice sau  | 
|                                            | înc ălzire      | înc ălzire      | 
|                                            | (con di ţii      |                | 
|                                            | cumu lative)    |                | 
|____________________________________________|_____ ___________|________________| 
| A. Cl ădire cu cadre din beton armat sau cu |      935       |       555      | 
| pere ţi exteriori din c ăr ămid ă ars ă sau din |                |                | 
| orice alte materiale rezultate în urma unui|                |                | 
| tratament termic şi/sau chimic             |                |                | 
|____________________________________________|_____ ___________|________________| 
| B. Cl ădire cu pere ţii exteriori din lemn,  |      254       |       15 9      | 
| din piatr ă natural ă, din c ăr ămid ă nears ă,  |                |                | 
| din v ăl ătuci sau din orice alte materiale  |                |                | 
| nesupuse unui tratament termic şi/sau      |                |                | 
| chimic                                     |                |                | 
|____________________________________________|_____ ___________|________________| 
| C. Cl ădire-anex ă cu cadre din beton armat  |      159       |       143      | 
| sau cu pere ţi exteriori din c ăr ămid ă ars ă  |                |                | 
| sau din orice alte materiale rezultate în  |                |                | 
| urma unui tratament termic şi/sau chimic   |                |                | 
|____________________________________________|_____ ___________|________________| 
| D. Cl ădire-anex ă cu pere ţii exteriori din  |       95       |        63      | 
| lemn, din piatr ă natural ă, din c ăr ămid ă    |                |                | 
| nears ă, din v ăl ătuci sau din orice alte    |                |                | 
| materiale nesupuse unui tratament termic   |                |                | 
| şi/sau chimic                              |                |                | 
|____________________________________________|_____ ___________|________________| 
| E. În cazul contribuabilului care de ţine la| 75% din suma   | 75% din suma   | 
| aceea şi adres ă înc ăperi amplasate la       | care s-ar      | care s-a r      | 
| subsol, demisol şi/sau la mansard ă,        | aplica cl ădirii| aplica cl ădirii| 
| utilizate ca locuin ţă, în oricare dintre   |                |                | 
| tipurile de cl ădiri prev ăzute la lit. A - D|                |                | 
|____________________________________________|_____ ___________|________________| 
| F. În cazul contribuabilului care de ţine la| 50% din suma   | 50% din suma   | 
| aceea şi adres ă înc ăperi amplasate la       | care s-ar      | care s-a r      | 
| subsol, la demisol şi/sau la mansard ă,     | aplica cl ădirii| aplica cl ădirii| 
| utilizate în alte scopuri decât cel de     |                |                | 
| locuin ţă, în oricare dintre tipurile de    |                |                | 
| cl ădiri prev ăzute la lit. A - D            |                |                | 
|____________________________________________|_____ ___________|________________| 

 
 
 
 
 



IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN  
___________________________________________________ ____________________________ 
| Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravila n - terenuri cu           | 
| construc ţii  pe anul 2013   _________________________________________________ __| 
| Zona în cadrul localit ăţii | Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de     | 
|                            | localit ăţi              - lei/ha -              | 
                             |    0   |    I   |   II   |   III  |  IV  |  V   | 
|____________________________|________|________|___ _____|________|______|______| 
|             A              |        |  889 |   711 | 
|____________________________|________|________|___ _____|________|______|______| 
___________________________________________________ ____________________________ 
| Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravi lan  pe anul 2013- orice alt ă        
| categorie de folosin ţă decât cea de terenuri cu construc ţii – lei/ha                         
___________________________________________________ ____________________________ 
|Nr. | Categoria de folosin ță \    Zona            |   A  |   -  |   -  |   -  | 
|crt.______________________________________________ |______|______|______|______| 
|  1.| Teren arabil                                |  28   |  --  |  --  |  --  | 
|____|_____________________________________________ |______|______|______|______| 
|  2.| P ăşune                                      |  21   |  --  |  --  |  --  | 
|____|_____________________________________________ |______|______|______|______| 
|  3.| Fânea ţă                                     |  21   |  --  |  --  |  --  | 
|____|_____________________________________________ |______|______|______|______| 
|  4.| Vie                                         |  46   |  --  |  --  |  --  | 
|____|_____________________________________________ |______|______|______|______| 
|  5.| Livad ă                                      |  53   |  --  |  --  |  --  | 
|____|_____________________________________________ |______|______|______|______| 
|  6.| P ădure sau alt teren cu vegeta ţie forestier ă|  28   |  --  |  --  |  --  | 
|____|_____________________________________________ |______|______|______|______| 
|  7.| Teren cu ape                                |  15   |  --  |   -  |   x  | 
|____|_____________________________________________ |______|______|______|______| 
|  8.| Drumuri şi c ăi ferate                       |   x  |   x  |   x  |   x  | 
|____|_____________________________________________ |______|______|______|______| 
|  9.| Teren neproductiv                           |   x  |   x  |   x  |   x  | 
|____|_____________________________________________ |______|______|______|______| 
 ____________ ___________________________________________________ _______________           
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravila n pe anul 2013 - lei/ha -                                                
___________________________________________________ ____________________________ 
|Nr. |Categoria de folosin ță  \    Zona            |   A  |   -   |   -  |      |             
|crt.|____________________________________________ |______|______|______|______|   
|1.  | Teren cu construc ţii                        |  31  |  --  |  --  |  --  | 
|____|_____________________________________________ |______|______|______|______| 
|2.  | Teren arabil                                |  50   |  --   |  --  |  --  | 
|____|_____________________________________________ |______|______|______|______| 
|3.  | P ăşune                                      |  28  |  --   |  --  |  --  | 
|____|_____________________________________________ |______|______|______|______| 
|4.  | Fânea ţă                                     |  28  |  --   |  --  |  --  |     
|____|_____________________________________________ |______|______|______|______|                                             
|5.  | Vie pe rod, alta decât cea prev ăzut ă la     |  55  |  --   |  --  |  --  | 
|    | nr. crt. 5.1   _____________________________ |______|______|______|______| 
|5.1.| Vie pân ă la intrarea pe rod                 |   x  |   x  |    x  |   x  | 
|____|_____________________________________________ |______|______|______|______| 
|6.  | Livad ă pe rod, alta decât cea prev ăzut ă la  |  56  |  --  |  --  |  --  | 
|____|_____________________________________________ _____________________________                                
|6.1.| Livad ă pân ă la intrarea pe rod              |   x  |   x  |   x  |   x  | 
|____|_____________________________________________ |______|______|______|______| 
|7.  | P ădure sau alt teren cu vegeta ţie           |  16  |  --   |  --  |   -  | 
|    | forestier ă, cu excep ţia celui prev ăzut la   |      |      |      |      | 
|    | nr. crt. 7.1 _______________________________ |______|______|______|______| 
|7.1.| P ădure în vârst ă de pân ă la 20 de ani şi    |   x  |   x  |   x  |   x  | 
|    | p ădure cu rol de protec ţie _____________________________________________| 
|8.  | Teren cu ap ă, altul decât cel cu amenaj ări  |   6  |   -   |   -  |   -  | 
|    | piscicole __________________________________ |______|______|______|______| 
|8.1.| Teren cu amenaj ări piscicole                |  34  |  --  |  --  |  --  | 
|____|_____________________________________________ |______|______|______|______| 
|9.  | Drumuri şi c ăi ferate                       |   x  |   x  |   x  |   x  | 
|____|_____________________________________________ |______|______|______|______| 
|10. | Teren neproductiv                           |   x  |   x  |   x  |   x  | 
|____|_____________________________________________ |______|______|______|______| 



IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT  
 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
 

Nivelurile aplicabile in anul 
fiscal 2013 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) x 
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitate 
cilindrică de până la 1600 cmc. inclusiv 

8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc. si 2000 cmc. 
inclusiv 

18 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc. si 2600 cmc. 72 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc. si 3000 cmc.  144 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cmc.  290 
6. Autobuze, autocare, microbuze 24 
7.Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 
tone inclusiv 

30 

8. Tractoare înmatriculate 18 
II. Vehicule înregistrate  
1.Vehicule cu capacitate cilindrică                           lei/200 cm3 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3   4 
1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 
2.Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 
(cu excepția remorcilor monoaxa tractate de autoturisme) 

 
100  

 Taxa pentru înregistrarea  
vehiculelor care nu se 
supun înmatriculării 
conform  HCL nr. 13/2007 

-2 lei pentru mopede si vehicule cu masa autorizata pana la 750 kg.; 
-3 lei pentru vehicule cu masa autorizata cuprinsa intre 750-3.500 kg.; 
-5 lei pentru vehicule cu masa autorizata mai mare de 3500 kg. 
( art.283 alin.(2) din Lg.571/2003, stabilite in Regulamentul de înreg.) 

REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE - LEI 
Masa totală maximă autorizată  Nivelurile aplicabile în anul 

fiscal 2013 – impozit, în lei 
    a) până la o tonă inclusiv 9 
    b) între 1 şi 3 t inclusiv 34 
    c) între 3 şi 5 t inclusiv 52 
    d) peste 5 tone 64 

MIJLOCUL DE TRANSPORT PE AP Ă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal  21 
2. Bărci fără motor folosite în alte scopuri 56 
3. Bărci cu motor 210 
4. Nave de sport şi agrement 500 
5. Scutere de apă 210 
6. Remorchere şi împingătoare: X 
        a. până la 500 CP 559 
        b.peste 500 CP şi pana la 2.000 CP inclusiv 909 
        c. peste 2.00 CP şi pana la 4.000 CP inclusiv 1.398 
        d. peste 4.000 CP 2.237 
 7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din aceasta 182 
  8. Ceamuri, şlepuri, baraje fluviale, în funcţiune de capacitatea de 
încărcare: 

X 

       a. până la 1500 tone inclusiv 182 
       b. peste 1500 tone dar nu peste 3000 tone  280 
       c. peste 3000 tone 490 

 
 
 
 



 
 
 
 

AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARF Ă CU MASA TOTAL Ă 
AUTORIZAT Ă DE PESTE 12 TONE – LEI 

 
  

 
 

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 0 133 
 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 
 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 
 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1169 
 5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1169 

II trei axe   
 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 
 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 
 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 
 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 
 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1472 
 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1472 
 7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1472 

III  patru axe   
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 
 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1545 
 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1545 2291 
 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1545 2291 
 6 Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMBINA ŢII DE AUTOVEHICULE, AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU 

TRENURI RUTIERE, DE TRANSPORT MARF Ă  CU MASĂ TOTAL Ă 
MAXIM Ă AUTORIZAT Ă EGALĂ SAU MAI MARE 

DE 12 TONE - LEI 
  

 
 

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 60 
 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 
 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 
 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 
 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 
 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1310 
 9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1310 

II 2 + 2 axe   
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 
 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 
 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 
 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1429 
 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1429 1984 
 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1984 3012 
 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1984 3012 
 9 Masa de cel puţin 38 tone 1984 3012 

III  2 + 3 axe   
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1579 2197 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2197 2986 
 3 Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986 

IV  3 + 2 axe   
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1395 1937 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1937 2679 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2679 3963 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963 

V  3 + 3 axe   
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1434 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1434 2283 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283 

 
 



TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , AVIZELOR ŞI  A  
AUTORIZA ŢIILOR  

Taxa pentru eliberarea 
certificatului de urbanism: 

Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2013 

Suprafaţa pentru care se obţine 
certificatul de urbanism: 

Taxa  în lei 

     a) până la 150 mp inclusiv 6 
b) între 151 şi 250 mp.inclusiv 7 
c) între 251 şi 500 mp.inclusiv 9 
d) între 501 şi 750 mp.inclusiv 12 

  e) între 751 şi 1.000 mp.inclusiv 14 
    f) peste 1.000 mp. 14+0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 1000 mp 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca 
locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea 
realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din 
valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie 
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. 
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. 
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. 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări              

 8 lei pentru fiecare mp. afectat 
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 pentru fiecare mp. de 
suprafata ocupata de constructie 

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

 
 

13 

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 

 
 

15 

Taxa  pentru  eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradală şi adresă 

 
9 

Taxa pentru   eliberarea   unei autorizaţii  pentru desfăşurarea 
unei activitati economice în mediul rural - viza anuala 

 
15 

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

32 pentru fiecare  mp sau fractiune 
de mp 

 
Taxa pentru eliberarea certificatului de    producător 40 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 

 
0 

 
 



 
TAXĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAM Ă ŞI PUBLICITATE  

Taxa pentru afişaj în scop de 
reclamă şi publicitate: 

Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2013 

a) in cazul unui afisaj situat in locul 
in care persoana deruleaza o 

activitate economica 

 
28 lei/mp  sau fractiune de mp. 

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj 
sau structura de afisaj pentru 

reclama sau publicitate 

 
20 lei/mp sau fractiune de mp. 

 
 

 
 
 
 
 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE  
 

Manifestarea artistică sau 
activitatea distractivă: 

 

Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2013 

- lei/mp - 

În  cazul videotecilor 1  
În cazul discotecilor 2  

 
 
 
 

ALTE TAXE LOCALE  
 

Taxa   pentru utilizarea temporară a locurilor publice  
Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor 
publice, pentru desfacerea de produse ce fac 
obiectul comertului si prestari servicii,  în 
functie de suprafata  

 
 

5 lei/zi/mp. 

Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor 
publice pentru amplasarea de terase 
sezoniere, in functie de suprafata: 

o sezon (1.05 – 30.10) 
o extrasezon (1.11 - 30.04) 
 

 
- 0,2 lei/m2/zi /sezon 
- 0,1 lei/m2/zi/extrasezon 
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II . LEGEA  NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru  - lei 
 – TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ORICE FEL, ALTELE 

DECÂT CELE ELIBERATE DE INSTANŢE, MINISTERUL JUSTIŢIEI si 
LIBERTATILOR CETATENESTI, PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE 

DE CASATIE SI JUSTITIE SI NOTARI PUBLICI  PRECUM ŞI PENTRU ALTE 
SERVICII PRESTATE DE UNELE INSTITUŢII PUBLICE 

1 Eliberarea de către organele publice centrale şi locale de alte 
autoritati publice, pecum si institutiide stat, care au in exercitarea 
atributiilor lor, sunt indreptatite sa certifice anumite situatii de fapt a 
certificatelor, adeverinţelor şi oricăror alte înscrisuri prin care se 
atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia actelor 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: 
Pentru animale sub 2 ani 
Pentru animale peste 2 ani 

 
 

2 
5 

4 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală 5 
5 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui 

şi a sexului 
 

15 
6 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă, a desfacerii căsătoriei 2 
7 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civil ă române, a actelor 

de stare civilă întocmite de autorităţi străine 
 
2 

8 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare 
civilă 

 
2 

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

 
2 

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in 
acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit 

1.  Acte de identitate X 
a Eliberarea sau preschimbarea cartilor de identitate (inclusiv a celor 

provizorii) si a buletinelor de identitate pentru cetatenii romani, 
eliberarea carnetelor de identitate, recum si eliberarea sau prelungirea 
valabilitatii legitimatiilor provizorii pentru cetatenii straini si 
persoanele fara cetatenie 

5 

b Inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a 
resedintei 

 
X 

c Viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale 
persoanelor fara cetatenie 

 
6 

d Eliberarea unor noi carti, buletine, carnete de identitate si legitimatii 
provizorii in locul celor pierdute, furate sau deteriorate 

 
X 

2. Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea 
unor date din Registrul permanent de evidenta a populatiei 

 
X 

3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare 3 
4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit 2 

Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor 
de conducere 

1 Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de 
conducatori de autovehicule 

 
X 

a Obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din 
categoriile si subcategoriile A,A1,B,B1, si B+E 

 
6 

b Obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din 
categoria A 

 
X 



c Obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele 
apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile B B1, B+E 

X 

d Obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele 
apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile C,C1,D, D1, 
C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si Tv 

28 

e Obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele 
apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, 
D, Tb, Tv 

X 

f Obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din 
categoriile C+E, D+E 

X 

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 trei ori de 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 

Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie 
si autorizare de circulatie pentru probe 

1. Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si 
remorcilor 

X 

a Autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 
3500 kg. Inclusiv 

60 

b Autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizatamai mare 
de 3500 kg. 

145 

2 Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si 
remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar 

9 

3 Taxe de autorizare  a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si 
remorcilor 

414 

SANCTIUNI  
 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PE RSOANELOR 
FIZICE 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2013 
-LEI- 

Contraventia prevazuta la art. 294 alin. 2 lit a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 de lei 
la 279 de lei iar cele de la lit b)-d) cu amenda de la 279 de lei la 696 de 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 325 de lei la 1578 de lei 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PE RSOANELOR 
JURIDICE 

        In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la 
alin.3 si 4 se majoreaza cu 300% respectiv:  

• Contraventia prevazuta la art. 294 alin. 2 lit a) se sanctioneaza cu amenda de la 
280 de lei la 1116 de lei iar cele de la lit b)-d) cu amenda de la 1116 de 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 1.300 de lei la 6.312 de lei 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           AVIZAT PENTRU LEGALITATE      
                CONSILIER LOCAL                           SECRETAR  COMUNĂ     
                       C.  VOINEA                                          P. MĂLUREANU                          
                                                                    
   
 


