ANEXA I
La H.C.L.nr.
TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE , ALTE TAXE
ASIMILATE ACESTORA ,PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2018
CAPITOLUL II - IMPOZITUL I TAXA PE CL DIRI
VALORILE IMPOZABILE
Pe metru p trat de suprafa

construit desf şurat la cl diri , în cazul persoanelor fizice

TIPUL CL DIRII

NIVELURI INDEXATE PENTRU
ANUL 2017 - LEI/MP

1. Cl diri cu pere i sau cadre din beton armat, din c r mid
ars , piatr natural sau alte materiale asem n toare
2. Cl diri cu pere i din lemn , c r mid nears , paiant
v l tuci, şipci sau alte materiale asem n toare
3. Cl diri anexe corpului principal al unei cl diri, având pere ii
din beton , c r mid ars , piatr sau alte materiale asem n toare
4. Cl diri anexe corpului principal al unei cl diri, având pere ii din
lemn, c r mid nears , v l tuci, şipci sau alte materiale.

600
200
175
75

Valoarea impozabila a cl dirii se ajusteaza în functie de rangul și zona localit ții în care este
amplasat cladirea, astfel:
a ) rangul IV , zona A - 1,10.
b) rangul V , zona A - 1,05.
CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
a ) In cazul unui teren amplasat în intravilan,înregistrat în registrul agricol la

categoria de folosinț terenuri cu construcții ,impozitul /taxa pe teren se stabile te
prin înmulțirea suprafeței terenului ,exprimat în hectare,cu urm toarele sume :
ZONA ŞI RANGUL LOCALIT

II

1. RANGUL IV -CENTRUL DE COMUN
2. RANGUL V - SATELE APAR IN TOARE COMUNEI

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2018
LEI/HA
ZONA A
711
569

b ) IMPOZITUL/TAXA PE TERENUL AMPLASAT ÎN INTRAVILAN
lei/ha
-În cazul unui teren amplasat în intravilan,înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosință decât cea de terenuri pentru construcții,impozitul/taxa pe teren se
stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului ,exprimată în hectare,cu sumele prevăzute
mai jos ,iar acest rezultat se înmulțeste cu coeficientul de corecție corespunzător rangului
localității:rangul IV = 1,10 și rangul V = 1,00.
Nr. crt.
Categoria de folosinţă lei/ha
ZONA A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arabil
Păşune – fâneaţă
Vii pe rod
Livadă pe rod
Pădure
Teren cu apă
Drumuri, cai ferate , teren neproductiv

c ) IMPOZITUL/TAXA PE TERENUL AMPLASAT
Categoria de folosinţă lei/ha

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

Teren cu construcţii
Arabil
Păşune – fâneaţă
Vii pe rod
Livadă pe rod
Pădure
Teren cu apă
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri si teren neproductiv

28
21
46
53
28
15

0
ÎN EXTRAVILAN lei/ha
ZONA A
26
45
22
50
50
12
2
28
0

În cazul unui teren din extravilan suma se ajustează cu coeficientul de corectie astfel :
a ) rangul IV , zona A - 1,10.
b) rangul V , zona A - 1,05.
CAPITOLUL IV - TAX ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
MIJLOC DE TRANSPORT

I.
1.
2.

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2018
LEI/200 CMC SAU FRAC IUNE

VEHICULE ÎNMATRICULATE

Motociclete , tricicluri , cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea
cilindric de pân la 1600 cmc inclusiv
Motociclete , tricicluri , cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste

8

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1600 cmc
Autoturisme cu capacitatea cilindric între 1601 cmc şi 2000 cmc inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindric între 2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindric între 2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindric de peste 3001 cmc
Autobuze , autocare , microbuze
Alte autovehicule cu masa autorizat de pân la 12 tone inclusiv, precum şi
autoturismele de teren din produc ie intern
Tractoare înmatriculate

II.

1.2

30
18

VEHICULE ÎNREGISTRATE

1. Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1

9
18
72
144
290
24

lei/200 cmc

Vehicule înregistrate cu cap. cilindrică
mai mică de 4800 cmc
Vehicule înregistrate cu cap.cilindrică
Mai mare de 4800 cmc

3
5

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

- Combine mici
- Combine mari
- Alte vehicule

50 lei / an
100 lei / an
50 lei / an
In cazul mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce cu 50%
REMORCI , SEMIREMORCI SAU RULOTE

Masa total maxim autorizat
1.
2.
3.
4.

TAXA LEI

Pân la 1 ton inclusiv
Peste 1 ton , dar nu mai mult de 3 tone
Peste 3 tone , dar nu mai mult de 5 tone
Peste 5 tone

9
34
52
64

CAPITOLUL V TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR ŞI A
AUTORIZATIILOR
1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în funcţie de suprafaţa pentru
care se solicită: Mediul rural:
a). Până la 150 mp inclusiv
3 lei
b) Între 151-250 mp inclusiv
3 lei
c) Între 251 - 500 mp inclusiv
4 lei

d) Între 501 – 750 mp inclusiv
6 lei
e) Între 751 – 1.000 mp inclusiv
7 lei
f) Peste 1000 mp 7 + 0,01 lei/mp pt. fiecare mp care depăşeşte 1000 mp.
2. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o cladire
rezidentiala sau cladire - anexă este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii.
3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări este de 8 lei/mp
afectat.
4. Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioşcuri , tonete , cabine , spaţii de
expunere , situate în spaţiile publice este de 8 lei/mp de suprafaţă ocupată de
construcţie.
5. Eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare
de şantier este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de
şantier.
6. Eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi , căsuţe sau rulote ori
campinguri este agală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice
alte construcţie este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie
inclusiv instalaţiile aferente.
8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfinţare totală sau
parţială a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei.
9. 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.
10. 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 este de 13 lei pentru fiecare racord.
11. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism este 15 lei.
12. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
stradală şi adresă este de 9 lei.
TAXA PENTRU ELIBERAREA UNEI AUTORIZAŢII PENTRU DESFĂŞURAREA
UNEI ACTIVITĂŢI .
1. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 20 lei. .
2. Taxa pentru eliberarea atestatului de producător , respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol este de 65 lei.
3.Taxa eliberare/vizare anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de
alimentatie publica , grupele 561 – Restaurante , 563 – Baruri si 932 – Alte
activitati recreative si distractive potrivit clasificarii – CAEN , in functie de
suprafata aferenta activitatii respective este :
a ) pentru o suprafata de pana la 500 mp inclusiv este de 200 lei .
b ) pentru o suprafata mai mare de 500 mp este de 4000 lei .
CAPITOLUL VI
TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMA SI PUBLICITATE

1.
Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în România în baza
unui contract sau a unui alt fel de intelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei
pentru servicii de reclamă si publicitate calculată prin aplicarea cotei de 3% la valoarea serviciilor
de reclamă si publicitate , care cuprinde orice plată obtinuta sau care urmeaza a fi obtinută pentru
aceste servicii , cu exceptia taxei pe valoarea adaugată.

TAXA PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE.
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este de :
a). În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana
derulează o activitate economică suma este de 32 lei/mp sau fracţiune de mp.
b). În cazul oricărui alt panou afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate este de 23 lei/mp sau fracţiune de mp.
1.

CAPITOLUL VII
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
1. Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica , o competitie

sportiva sau alta activitate distractiva în Romania achita impozit pe spectacole
calculat prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor
de intrare si a abonamentelor dupa cum urmeaza :
a) în cazul unui spectacol de teatru , balet , opera , opereta , concert filarmonic ,
prezentarea unui film la cinematograf , spectacol de circ sau orice competitie sportiva
cota este de 1%.
b) în cazul oricarei altei manifestari artistice cota este de 4%.

CAPITOLUL VIII
TAXE SPECIALE
2, Taxa serviciul de pază
CAPITOLUL

- 40 lei/gospodărie/ an.

IX
ALTE TAXE LOCALE

T

1. TAXA ANUALA PENTRU VEHICULE LENTE
a).tractoare

- 50 lei/an

b).c ru
c).scutere

- 25 lei/an
- 25 lei/an

2. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativ este în
cuantum de 500 lei.
3. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri , detinute de consiliul
local este de 32 lei .
4. Taxa pentru desfasurarea comerțului ambulant pe drumurile si locurile
publice este 25 lei/persoana fizica / persoana juridica autorizată.
TAX PENTRU MULTIPLICAREA FORMULARELOR TIP(XEROX)

-

FORMAT A4 O FA
- 1 LEU/PAG.
FORMAT A3 O FA -1 LEU
FORMAT A4 AMBELE FE E - 1 LEU/PAGIN
FORMAT A3 AMBELE FE E -2 LEI/PAGIN
FORMAT A4 1/2 PAGIN - 1 LEU/1/2 PAGIN
TAXE

STARE CIVIL

Denumirea serviciului pentru perceperea taxei
1. Tax închiriere sal pentru oficierea
c s toriilor în zilele de sâmb t şi s rb tori legale.
2. Eliberarea de duplicate certificate la cerere în caz de pierdere ,
furt sau deteriorare.
3. Transcrieri acte de stare civil ,întocmite în str in tate
4. Eliberarea formularelor-Anexa 1- în vederea deschiderii succesiunii
5. Efectu ri identific ri persoane în arhiva st rii civile
6. Eliberarea formularelor recunoaştere copil din afara c s toriei

Tax actualizat
Pentru anul 2018
- LEI50
5
5
3
5
3

ANEXA II
La H.C.L.nr.

ALTE TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , AVIZELOR ŞI
AUTORIZA IILOR ÎN DOMENIUL CONSTRUC IILOR
1.Taxe pentru eliberarea adeverin elor de intravilan -13 lei/certificat;
2.Taxe pentru eliberarea adeverin elor de notare/radiere - 13 lei/certificat;
3.Tax pentru eliberarea avizelor de protec ie civil la construc ii noi în
func ie de suprafa a desf şurat ;
- pân la 250 mp
- 9 lei/supraf. total desf şurat ;
- peste 250 mp
- 15 lei/supraf. total desf şurat ;
4.Tax aviz comisie de acord unic - structur de specialitate local - 35 lei(inclusiv

TVA).

