ROMANIA
JUDETUL OLT
ORAS PIATRA OLT
Str. Florilor ,nr.2 Tel/Fax 0249 417003
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CABINET PRIMAR

Nr. 19913/24.10.2018

ANUNŢ,
Referitor la Proiectul de Hotarare cu privire la impozitele si taxele
locale pentru orasul Piatra Olt anul 2019
Va face cunoscut faptul ca in conformitate cu art.7 din Legea nr.
52/2003 republicata privind transparenta decizionala in
Adminstratia publica locala ,Primaria Piatra Olt supune dezbaterii
publice urmatorul proiect de act adminstrativ :
Proiect de Hotarare cu privire la impozitele si taxele locale pentru
orasul Piatra Olt anul 2019
Proiectul poate fi studiat la sediul Primariei orasului Piatra Olt si pe
site-ul Primariei orasului Piatra Olt.
Pana pe data 05.11.2018,se primesc in scris la sediul Primariei
orasului Piatra Olt ,la adresa de e-mail primariapiatraolt@yahoo.com sau
nr. de fax 0249417656 propuneri,sugestii sau opini cu valoare de
recomandare .
Dezbaterea va avea loc in data de 06.11.2018 ora 14 in Sala de
Consiliu a Primariei orasului Piatra Olt .
Persoana desemnata pentru primirea propunerilor,sugestiilor sau
opiniilor persoanelor interesate este domnul Emilian PAUN ,Sef Birou
Financiar Contabil.
.
PRIMAR
Ing. Tudor UDRESCU

ROMANIA
JUDETUL OLT
Primaria orasului Piatra Olt

PROIECT DE HOTARARE
Cu privire la : stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019
Primarul oraşului Piatra Olt
Având in vedere :
-Raportul de specialitate al biroului Financiar Contabil nr. prin care se propun nivelurile
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019
-Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, TITLUL lX,Impozite si Taxe Locale
,cu modificarile si completarile ulterioare
-Prevederile Legii 273/2006 privind Finantele Publice Locale cu modificarile si
completarile ulterioare
-Prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003,privind transparenta decizionala
-Prevederile art. 36 alin.4 lit. ,,c,, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicata cu completarile si modificarile ulterioare;
In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicata cu completarile si modificarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2019 la nivelul orasului Piatra Olt
conform anexei 1 la prezentul proiect de hotarare
Art.2.Prezenta hotarare se comunica la :
-

Instituţia prefectului –judeţului Olt

-

Consiliului Judetean Olt

-

Primarului oraşului Piatra Olt

-

Trezoreria Municipiului Slatina
DGFP Olt

INITIATOR,
Primarul orasului Piatra Olt
TUDOR UDRESCU

AVIZEAZA,
Secretarul orasului Piatra Olt ,
PETRISOR STOICA

ANEXA 1
IMPOZITELE SI TAXELE PENTRU ANUL 2018
IMPOZITUL PE CLADIRI PERSOANE FIZICE
ART. 1
(1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote 0,1%, asupra valorii impozabile a
cladirii. Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local
(2) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei
construite desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila
corespunzatoare, exprimata in lei/m2, din tabelul urmator:
Valoarea impozabila
- lei/m2 Tipul cladirii

Cu instalatii de
apa, canalizare,
electrice si
incalzire (conditii
cumulative)

Fara instalatii de
apa, canalizare,
electrice sau
incalzire

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu 1.000
pereti exteriori din caramida arsa sau din
orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic

600

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din 300
piatra naturala, din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic si/sau
chimic

200

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat 200
sau cu pereti exteriori din caramida arsa
sau din orice alte materiale rezultate in
urma unui tratament termic si/sau chimic

175

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

75

125

E. In cazul contribuabilului care detine la 75% din suma care 75% din suma care
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, s-ar aplica cladirii s-ar aplica cladirii
demisol si/sau la mansarda, utilizate ca
locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit. A-D

F. In cazul contribuabilului care detine la
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, 50% din suma care 50% din suma care
la demisol si/sau la mansarda, utilizate in s-ar aplica cladirii s-ar aplica cladirii
alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare
dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. AD
(3) In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut la alin. (2) valoarea impozabila cea mai
mare corespunzatoare materialului cu ponderea cea mai mare.
(4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor
sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la
subsol sau la mansarda, exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, ale scarilor si
teraselor neacoperite.
(5) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior,
atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a
cladirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
(6) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care
este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu coeficientul
de corectie corespunzator, prevazut in tabelul urmator:

Zona in cadrul
Rangul localitatii
localitatii
0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

(7) In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente,
coeficientul de corectie prevazut la alin. (6) se reduce cu 0,10.
(8) Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(7), se
reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
a) cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinta;
b) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
c) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
(9) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, din punct de vedere
fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care a fost
efectuata receptia la terminarea lucrarilor. Renovarea majora reprezinta actiunea complexa care

cuprinde obligatoriu lucrari de interventie la structura de rezistenta a cladirii, pentru asigurarea
cerintei fundamentale de rezistenta mecanica si stabilitate, prin actiuni de reconstruire,
consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum si, dupa caz, alte lucrari de
interventie pentru mentinerea, pe intreaga durata de exploatare a cladirii, a celorlalte cerinte
fundamentale aplicabile constructiilor, conform legii, vizand, in principal, cresterea performantei
energetice si a calitatii arhitectural-ambientale si functionale a cladirii. Anul terminarii se
actualizeaza in conditiile in care, la terminarea lucrarilor de renovare majora,
valoarea cladirii creste cu cel putin 50% fata de valoarea acesteia la data inceperii executarii
lucrarilor.
ART. 2 - Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor
fizice
(1) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri
se calculeaza prin aplicarea unei cote de0,3% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5
ani anteriori anului de referinta;
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul
cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
(2) Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local.
(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru
activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de
0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.
(4) In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin. (1),
impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate
conform art. 1.
ART. 3. - Calculul impozitului pe cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea
persoanelor fizice
(1) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se
calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential
conform art. 1 cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conform
art. 2
(2) In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara
nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 1.
(3) Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi
evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli:
a) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara
nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 1;
b) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara
activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care
desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza conform prevederilor art. 2.
*Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre
persoane fizice,pana la data de 31 martie a anului respectiv,se acorda o bonificatie de 10%.
ART 4. - Calculul impozitului/taxei pe cladirile detinute de persoanele juridice

(1) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra valorii
impozabile a cladirii
Nota : Cota a fost stabilita prin aplicarea majorarii cu 50% de catre Consiliul Local asupra cotei de 0.2%
(art.489 alin. 1 si 2 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal)

(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,5%, inclusiv, asupra
valorii impozabile a cladirii.
Nota : Cota a fost stabilita prin aplicarea majorarii cu 15% de catre Consiliul Local asupra cotei de 1,3%
(art.489 alin. 1 si 2 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal)

(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,
utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.
(4) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul
se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop
rezidential conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential,
conform alin. (2) sau (3).
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru
care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi:
a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului
fiscal anterior;
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul
cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior;
e) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea
rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
f) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea
proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de
administrare sau de folosinta, dupa caz.
(6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de
evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplica in cazul cladirilor care apartin persoanelor fata de care a
fost pronuntata o hotarare definitiva de declansare a procedurii falimentului.
(8) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii
3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%.
(9) In cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri nu a actualizat
valoarea impozabila in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, diferenta de taxa fata de cea
stabilita conform alin. (1) sau (2), dupa caz, va fi datorata de proprietarul cladirii.
*Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre
persoane juridice,pana la data de 31 martie a anului respectiv,se acorda o bonificatie de 10%.

MPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN
ART 5. - Calculul impozitului/taxei pe teren
(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in
care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de
consiliul local.
(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de
folosinta terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei
terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:
Zona in
cadrul
localitatii

Nivelurile impozitului/taxei pe ranguri de localitati
0

I

II

III

IV

V

A
10353
8597
7553
6545
889
711
B
8597
6499
5269
4447
711
534
C
6499
4447
3335
2113
534
355
D
4447
2113
1763
1230
348
178
(3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de
folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea
suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la
alin. (4), iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la
alin. (5).
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul
urmator, exprimate in lei pe hectar:
Nr.
Zona Categoria de folosinta
crt.

A

B

C

D

1

Teren arabil

28

21

19

15

2

Pasune

21

19

15

13

3

Faneata

21

19

15

13

4

Vie

46

35

28

19

5

Livada

53

46

35

28

6

Padure sau alt teren cu vegetatie
forestiera

28

21

19

15

7

Teren cu ape

15

13

8

0

8

Drumuri si cai ferate

0

0

0

0

9

Teren neproductiv

0

0

0

0

(5) Suma stabilita conform alin. (4) se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator
prevazut in urmatorul tabel:

Rangul
localitatii

Coeficientul de
corectie

0

8,00

I

5,00

II

4,00

III

3,00

IV

1,10

V

1,00

(6) Ca exceptie de la prevederile alin. (2)-(5), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru
terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat
cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. (7)
numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din
desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a).
(7) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin
inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in
urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 1 alin.(6):

Nr.
crt.

Categoria de folosinta

Impozit (lei)

1

Teren cu constructii

22

2

Teren arabil

42

3

Pasune

20

4

Faneata

20

5

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1

48

5.1

Vie pana la intrarea pe rod

0

6

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1

48

6.1

Livada pana la intrarea pe rod

0

7

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia
celui prevazut la nr. crt. 7.1

8

7.1

Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de
protectie

0

8

Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

1

8.1

Teren cu amenajari piscicole

26

9

Drumuri si cai ferate

0

10

Teren neproductiv

0

* Plata integrala a impozitului datorat pentru intregul an,efectuata de persoanele fizice si juridice
pana pe data de 31 martie,atrage dupa sine o bonificatie de 10%.

IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
ART. 6. - Calculul impozitului
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de
transport, conform celor prevazute in prezentul capitol.
(2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se
calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200
cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Lei/200 cm3
Nr.
sau
Mijloace de transport cu tractiune mecanica
crt.
fractiune
din aceasta
I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din
aceasta)
1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si
8
autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana
la 1.600 cm3, inclusiv

2

Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu
capacitatea cilindrica de peste 1.600 cm3

9

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv

18

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
2.001 cm3 si 2.600 cm3 inclusiv

72

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv

144

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de
peste 3.001 cm3

290

7

Autobuze, autocare, microbuze

24

8

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa 30
totala maxima autorizata de pana la 12 tone,
inclusiv

9

Tractoare inmatriculate

18

II. Vehicule inregistrate
1

Vehicule cu capacitate cilindrica

lei/200 cm3

1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica 4
< 4.800 cm3
1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica 6
> 4.800 cm3
2

Vehicule fara capacitate cilindrica
evidentiata

150 lei/an

(3) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform
hotararii consiliului local.
(4) In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele respective.
(5) In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare
de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in
tabelul urmator:

Impozitul (in lei/an)

Numarul de axe si greutatea bruta
incarcata maxima admisa

Alte
sisteme
de
Ax(e)
suspensie
motor(oare) pentru
cu sistem de axele
suspensie
motoare
pneumatica

sau
echivalentele
recunoscute

I

doua axe
1

Masa de cel putin 12 tone, dar
mai mica de 13 tone

0

133

2

Masa de cel putin 13 tone, dar
mai mica de 14 tone

133

367

3

Masa de cel putin 14 tone, dar
mai mica de 15 tone

367

517

4

Masa de cel putin 15 tone, dar
mai mica de 18 tone

517

1.169

5

Masa de cel putin 18 tone

517

1.169

II 3 axe
1

Masa de cel putin 15 tone, dar
mai mica de 17 tone

133

231

2

Masa de cel putin 17 tone, dar
mai mica de 19 tone

231

474

3

Masa de cel putin 19 tone, dar
mai mica de 21 tone

474

615

4

Masa de cel putin 21 tone, dar
mai mica de 23 tone

615

947

5

Masa de cel putin 23 tone, dar
mai mica de 25 tone

947

1.472

6

Masa de cel putin 25 tone, dar
mai mica de 26 tone

947

1.472

7

Masa de cel putin 26 tone

947

1.472

III 4 axe

1

Masa de cel putin 23 tone, dar
mai mica de 25 tone

615

623

2

Masa de cel putin 25 tone, dar
mai mica de 27 tone

623

973

3

Masa de cel putin 27 tone, dar
mai mica de 29 tone

973

1.545

4

Masa de cel putin 29 tone, dar
mai mica de 31 tone

1.545

2.291

5

Masa de cel putin 31 tone, dar
mai mica de 32 tone

1.545

2.291

Masa de cel putin 32 tone

1.545

2.291

6

(6) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de
transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
Impozitul (in lei/an)

Numarul de axe si greutatea bruta
incarcata maxima admisa

I

Ax(e)
Alte
motor(oare)
sisteme
cu sistem de
de
suspensie
suspensie
pneumatica
pentru
sau
axele
echivalentele
motoare
recunoscute

2 + 1 axe
1

Masa de cel putin 12 tone, dar mai 0
mica de 14 tone

0

2

Masa de cel putin 14 tone, dar mai 0
mica de 16 tone

0

3

Masa de cel putin 16 tone, dar mai 0
mica de 18 tone

60

4

Masa de cel putin 18 tone, dar mai 60
mica de 20 tone

137

5

Masa de cel putin 20 tone, dar mai 137
mica de 22 tone

320

6

Masa de cel putin 22 tone, dar mai 320
mica de 23 tone

414

7

Masa de cel putin 23 tone, dar mai 414
mica de 25 tone

747

8

Masa de cel putin 25 tone, dar mai 747
mica de 28 tone

1.310

9

Masa de cel putin 28 tone

1.310

747

II 2+2 axe
1

Masa de cel putin 23 tone, dar mai 128
mica de 25 tone

299

2

Masa de cel putin 25 tone, dar mai 299
mica de 26 tone

491

3

Masa de cel putin 26 tone, dar mai 491
mica de 28 tone

721

4

Masa de cel putin 28 tone, dar mai 721
mica de 29 tone

871

5

Masa de cel putin 29 tone, dar mai 871
mica de 31 tone

1.429

6

Masa de cel putin 31 tone, dar mai 1.429
mica de 33 tone

1.984

7

Masa de cel putin 33 tone, dar mai 1.984
mica de 36 tone

3.012

8

Masa de cel putin 36 tone, dar mai 1.984
mica de 38 tone

3.012

9

Masa de cel putin 38 tone

3.012

1.984

III 2+3 axe
1

Masa de cel putin 36 tone, dar mai 1.579
mica de 38 tone

2.197

2

Masa de cel putin 38 tone, dar mai 2.197
mica de 40 tone

2.986

3

Masa de cel putin 40 tone

2.197

2.986

1

Masa de cel putin 36 tone, dar mai 1.395
mica de 38 tone

1.937

2

Masa de cel putin 38 tone, dar mai 1.937
mica de 40 tone

2.679

3

Masa de cel putin 40 tone, dar mai 2.679
mica de 44 tone

3.963

4

Masa de cel putin 44 tone

3.963

IV 3+2 axe

2.679

V 3+3 axe

1

Masa de cel putin 36 tone, dar mai
mica de 38 tone
794

960

2

Masa de cel putin 38 tone, dar mai 960
mica de 40 tone

1.434

3

Masa de cel putin 40 tone, dar mai 1.434
mica de 44 tone

2.283

4

Masa de cel putin 44 tone

2.283

1.434

(7) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie
de autovehicule prevazuta la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma
corespunzatoare din tabelul urmator:

Masa totala maxima autorizata

Impozit
- lei -

a. Pana la 1 tona, inclusiv

9

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

34

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

52

d. Peste 5 tone

64

(8) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu
suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Mijlocul de transport pe apa

Impozit
- lei/an -

1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz
personal

21

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri

56

3. Barci cu motor

210

4. Nave de sport si agrement

1.000

5. Scutere de apa

210

6. Remorchere si impingatoare:

X

a) pana la 500 CP, inclusiv

559

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv

909

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv

1398

d) peste 4000 CP

2237

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din
acesta

182

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

X

a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv 182
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana 280
la 3000 de tone, inclusiv

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone

490

* Plata integrala a impozitului datorat pentru intregul an,efectuata de persoanele
fizice si juridice pana pe data de 31 martie,atrage dupa sine o bonificatie de 10%.
Taxa pentru eliberarea certificatelor,
avizelor si a autorizatiilor
ART. 7. - Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a
altor avize si autorizatii
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban, este egala cu suma
stabilita conform tabelului urmator:

- lei Suprafata pentru care se obtine certificatul de
urbanism
a) pana la 150 m2, inclusiv

6

b) intre 151 si 250 m2, inclusiv

7

c) intre 251 si 500 m2, inclusiv

9

d) intre 501 si 750 m2, inclusiv

12

e) intre 751 si 1.000 m2, inclusiv

14

f) peste 1.000 m2

14 + 0,01 lei/m2,
pentru fiecare m2
care depaseste
1.000 m2

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din
taxa stabilita conform alin. (1).
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea
teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se
stabileste de consiliul local in suma de pana la 15 lei, inclusiv.
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladireanexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cele mentionate
la alin. (5) este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea
instalatiilor aferente.
(7) Pentru taxele prevazute la alin. (5) si (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de
constructie se aplica urmatoarele reguli:
a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care
solicita avizul si se plateste inainte de emiterea avizului;

b) pentru taxa prevazuta la alin. (5), valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai
mica decat valoarea impozabila a cladirii stabilita conform art. 1;
c) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15
zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa
depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al
autoritatii administratiei publice locale;
d) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea
lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei
publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de
constructie;
e) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autoritatii administratiei publice locale a comunicat valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita
orice diferenta de taxa datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice diferenta de
taxa care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este
egala cu 0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri,
aferenta partii desfiintate.
(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor de cercetare
si prospectare a terenurilor in etapa efectuarii studiilor geotehnice si a studiilor
privind ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se datoreaza de catre
titularii drepturilor de prospectiune si explorare si se calculeaza prin inmultirea numarului de
metri patrati de teren ce vor fi efectiv afectati la suprafata solului de foraje si excavari cu o
valoare 2 lei/mp .
(11) In termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare si prospectare, contribuabilii
au obligatia sa declare suprafata efectiv afectata de foraje sau excavari, iar in cazul in care
aceasta difera de cea pentru care a fost emisa anterior o autorizatie, taxa aferenta se regularizeaza
astfel incat sa reflecte suprafata efectiv afectata.
(12) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in
vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala
cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.
(13) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori
campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.
(14) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de
expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice este
de 8 lei, pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.
(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele
publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se
stabileste de consiliul local si este de 13 lei, pentru fiecare racord.
(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste de
catre consiliile locale in suma de 9 lei.
ART 8 - Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati
(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste de consiliul local si
este de 20 lei.

(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de catre consiliile locale si sunt de
80 lei.
(3) Persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte
activitati de servire a bauturilor si 932 - Alte activitati recreative si distractive potrivit Clasificarii
activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului
National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia
nationala - CAEN, datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in
a carui raza administrativ-teritoriala se desfasoara activitatea, o taxa pentru eliberarea/vizarea
anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in functie de suprafata
aferenta activitatilor respective, in suma de:
a) 100 lei, pentru o suprafata de pana la 500 m2, inclusiv;
b) 500 lei pentru o suprafata mai mare de 500 m2.
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
ART 9. - Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
(1) Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza
unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana datoreaza plata taxei
prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin
mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.
(2) Publicitatea realizata prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale, in sensul
prezentului articol, corespunde activitatilor agentilor de publicitate potrivit Clasificarii
activitatilor din economia nationala - CAEN, cu modificarile ulterioare, respectiv publicitatea
realizata prin ziare si alte tiparituri, precum si prin radio, televiziune si internet.
(3) Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru servicii de reclama
si publicitate, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia
persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate.
(4) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei
respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.
(5) Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind 2%
(6) Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza
a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.
(7) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data
de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de
reclama si publicitate.
ART. 10 - Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
(1) Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si
publicitate, cu exceptia celei care intra sub incidenta art. 9, datoreaza plata taxei anuale prevazute
in prezentul articol catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, in
raza careia/caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva. La nivelul
municipiului Bucuresti, aceasta taxa revine bugetului local al sectorului in raza caruia este
amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.

(2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin
inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru
reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma
este de 32 lei;
b) in cazul oricarui altui panou, afisaj sau oricarei altei structuri de afisaj pentru reclama si
publicitate, suma este de 23 lei.
(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul
de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si
publicitate.
IMPOZITUL PE SPECTACOLE

ART 11. . - Calculul impozitului
(1) Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din
vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.
(2) Cota de impozit va fi:
a) 2%, in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta,
concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un
spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala;
b) 5% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a).
ALTE TAXE LOCALE
Eliberarea de catre organele administratiei publice
centrale si locale, de alte autoritati publice, precum si de
institutii de stat, care, in exercitarea atributiilor lor, sunt
in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a
certificatelor, adeverintelor si a oricaror altor inscrisuri
prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia
acelor acte pentru care se plateste o alta taxa
extrajudiciara de timbru mai mare
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra
animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii
asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de
proprietate:
-pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
Eliberarea certificatelor de atestare fiscala
Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si a
altor certificate medicale folosite in justitie

Abrogat de OUG 41/2016

x
Abrogat de OUG 41/2016
Abrogat de OUG 41/2016
x
Abrogat de OUG 41/2016
5
Abrogat de OUG 41/2016
Abrogat de OUG 41/2016

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier
judiciar
Inregistrarea, la cerere, in actele de stare
civila a schimbarii numelui si sexului

Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a
desfacerii casatoriei

Abrogat de OUG 41/2016
15
Abrogat de OUG 41/2016

Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila
romane a actelor de stare civila intocmite de autoritatile Abrogat de OUG 41/2016
straine
Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a
actelor de stare civila
Abrogat de OUG 41/2016
Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor
Abrogat de OUG 41/2016
pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate
ACTE DE IDENTITATE
Acte de identitate:
x
a) preschimbarea actelor de identitate pentru cetatenii
romani, , precum si inscrierea mentiunilor privind
5
schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor
romani
Abrogat prin Ordonanta de urgenta
b) inscrierea mentiunilor privind schimbarea
1.
a Guvernului nr.
domiciliului sau a resedintei
70/2009
c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor
Abrogat de OUG 41/2016
straini si ale persoanelor fara cetatenie
d) eliberarea unor noi carti, buletine, carnete de
Abrogat prin Ordonanta de urgenta
identitate si legitimatii provizorii in locul celor
a Guvernului nr. 70/2009
pierdute, furate sau deteriorate
Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice
Abrogat prin Ordonanta de urgenta
2.
privind furnizarea unor date din Registrul permanent
a Guvernului nr. 70/2009
de evidenta a populatiei
3.
Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit
Abrogat de OUG 41/2016

-

-

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa
Taxa pentru eliberare copii heliografice de pe planuri cadastrale
sau alte planuri ale Consiliului Local
Taxa intocmire documentatie vanzare teren conformLegii 17/2014
Taxa eliberare in regim de urgenta certificat atestare fiscala=10 LEI

= 500 lei
= 32 lei
= 20 lei

SANCTIUNI
ART. 12. - Sanctiuni
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara,
contraventionala sau penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat
sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni:
a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 alin. (2), (6), (7),
alin. (10) lit. c), alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) si (10), art. 471
alin. (2), (4), (5) si alin. (6) lit. b) si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) si art.
483 alin. (2);
b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit.
c), alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5) si alin. (7) lit. c), alin. (9) si (10), art. 471 alin. (2), (4),
(5) si alin. (6) lit. b) si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) si art. 483 alin. (2).
(3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279 lei,
iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amenda de la 279 lei la 696 lei.
(4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la 1.578 lei.
(5) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin.
(3) si (4) se majoreaza cu 300%.
(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si persoane
imputernicite din cadrul autoritatii administratiei publice locale.
(7) Limitele amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se actualizeaza prin hotarare a consiliilor
locale conform procedurii stabilite la art. 491.
(8) Contraventiilor prevazute in prezentul capitol li se aplica dispozitiile Ordonantei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
PRIMAR
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