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TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE
LOCALE,ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2016

I.Codul Fiscal-Titlu IX-Impozite şi taxe locale
Capitolul I - IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLADIRI
Impozitul şi taxa pe cladiri persoane fizice : Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate
în proprietatea persoanelor fizice
(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a
clădirii.
(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:
Nr.
Crt
.

0
1

2

3

4

Tipul cladirii

1
Cladiri :
A)cu cadre din beton armat sau cu
pereti exteriori,din caramida arsa
sau din alte materiale rezultate in
urma unui tratament termic si/sau
chimic
B)cu pereti exteriori din lemn,din
piatra
naturala,din
caramida
nearsa,valatuci sau orice alte
materiale nesupuse unui tratament
termic si /sau chimic
C)Cladire-anexa cu cadre din
beton armat sau cu pereti exteriori
din caramida arsa sau din orice
alte materiale rezultate in urma
unui tratament termic si/sau
chimic
D)Cladire-anexa
cu
pereti
exterioari din lemn din piatra
naturala, din caramida arsa sau
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si /sau
chimic

Nivelurile aplicabile in anul 2015

Nivelurile aplicabile in anul 2016

Valoarea impozabila
lei/m.p.
Cu insatlatii de Fara instalatii de
apa,canalizare,
apa ,canalizare,
electrice
Electice,incalzire
,incalzire
2
3

Valoarea impozabila
lei/m.p.
Cu instalatii de Fara instalatii de apa
apa,canalizare,el ,canalizare,electrice,
ectrice incalzire
incalzire
4

5

982

583

1000

600

267

167

300

200

167

150

200

175

100

66

125

75

5

In cazul contribuabilului care detine la
aceiasi adresa incaperi amplasate la subsol,
la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca
locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit.A-D

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

6

In cazul contribuabilului care detine la
aceiasi adresa incaperi amplasate la subsol,
la demisol si/sau la mansarda, utilizate in
alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare
dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D

50% din suma care s-ar
aplica cladirii

50% din suma care s-ar
aplica cladirii

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitaţii şi zona în care
este amplasata clădirea prin aplicarea coeficientului de corectie corespunzator prevazut in
urmatorul tabel :
Zona în cadrul
localitaţii
A
B
C
D

Rangul localitaţii
0
2.60
2.50
2.40
2.30

1
2.50
2.40
2.30
2.20

II
2.40
2.30
2.20
2.10

III
2.30
2.20
2.10
2.00

IV
1,10
1,05
1,00
0,95

V
1,05
1,00
0,95
0,90

(3) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă cea mai
mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate ,dupa cum
urmeaza :
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal
de referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data
de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de
1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice:
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul
clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
(2) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se
calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform calculului
impozitului pe clădirile rezidenţiale.

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se
calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu
impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio
activitate economică, impozitul se calculează conform calculului impozitului pe clădirile rezidenţiale
aflate în proprietatea persoanelor fizice.
(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi
evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio
activitate economică, impozitul se calculează conform calculului impozitului pe clădirile rezidenţiale
aflate în proprietatea persoanelor fizice.
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară
activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care
desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează calculului impozitului pe
clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
Impozitul pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice :
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 0,2% asupra valorii impozabile
a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,7% , inclusiv,
asupra valorii impozabile a clădirii.
(3) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care
se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal
anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul
clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată
dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea
proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare
sau de folosinţă, după caz.
(4) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a
clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor
aflate în vigoare la data evaluării.
(5) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în
ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
Pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ
teritoriale,concesionate sau inchiriate, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe
cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, dupa caz, in condiţii
similare impozitului pe clădiri.
Impozitul pe clădiri se plateste anual , in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si
30 septembrie inclusiv.
Impozitul anual pe clădiri,datorat aceluiaşi buget local de catre contribuabili,persoane
fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateşte integral pana la primul termen de
plata.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru intregul an de catre
contribuabili persoane fizice sau juridice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se
acorda o bonificaţie de 10%.
CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan- terenuri cu
construcţii.
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2 ,
inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
Zona in
Cadrul
localităţii

A
B
C
D

Nivelurile aplicabile in anul 2015-lei/ha-

Nivelurile aplicabile anul 2016-lei/ha-

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitate
Sat.Hangu, rang IV Satele :Chiriteni,Grozavesti,
Buhalnita,Ruginesti rang V
933
747
747
561
561
373
365
187

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitate
Sat.Hangu, rang IV Satele :Chiriteni,Grozavesti,
Buhalnita,Ruginesti rang V
933
747
747
561
561
373
365
187

Pentru terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la alta
categorie de folosinţa decat cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400
m2 , impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in urmatorul tabel :

Zona/Categoria de folosinţă

Nivelurile aplicabile in
Nivelurile aplicabile in
anul 2014
anul 2015
-lei/ha-lei/haZona Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona
A
B
C
D
A
B
C
D
Teren arabil
29
22
20
16
29
22
20
16
Paşune
22
20
16
14
22
20
16
14
Faneaţa
22
20
16
14
22
20
16
14
Vie
48
37
29
20
48
37
29
20
Livada
56
48
37
29
56
48
37
29
Paduri şi alte terenuri cu 29
22
20
16
29
22
20
16
vegetaţie forestiera
Terenuri cu ape
16
14
8
x
16
14
8
x
Drumuri şi cai ferate
X
X
X
x
X
X
X
x
Neproductiv
x
x
x
X
x
x
x
X
Pentru terenurile din intravilanul localitaţilor, înregistrate în registrul agricol la alta categorie
de folosinţa decat cea de terenuri cu construcţii,impozitul pe teren se determina prin aplicarea
coeficientului de corecţie,diferenţiat pe ranguri de localitaţi, astfel :
 pentru satul Hangu-rang IV –1.10
 pentru satele Chiriţeni,Grozaveşti,Buhalniţa si Rugineşti –rang V –1.00
Impozitul pe teren se plateşte anual , in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si
30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de catre
contribuabili peroane fizice şi juridice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se
acorda o bonificaţie de 10%.
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului
ori a unitaţilor
administrativ teritoriale, concesionate, inchiriate,date in administrare ori in folosinţa,
se stabileşte taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,locatarilor,
dupa caz, in condiţii similare impozitului pe teren.

Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în extravilan
În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta în
urmatorul tabel şi înmulţita cu coeficientul de corectie corespunzator zonei din cadrul
localitaţii.
Nr.
Categoria de folosinţă
Nivelurile aplicabile
Nivelurile aplicabile in anul
crt
in anul 2015 lei/ha
2016 lei/ha
1
Teren cu construcţii
33
33
2
Arabil
53
53
3
Paşune
29
29
4
Faneaţa
29
29
5
Vie pe rod
58
58
6
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
17
17
forestiera
7
Pădure in vîrsta de pana la 20
X
X
ani şi padure cu rol de protectie
8
Teren cu apa, altul decat cel cu
6
6
amenajari piscicole
9
Teren cu amenajari piscicole
36
36
10 Teren neproductiv
x
x

Tabel cuprinzand coeficientul de corectie aplicabil terenurilor din extravilan
Zona in cadrul
localităţii
A
B
C
D

Rangul localităţii
0
2.60
2.50
2.40
2.30

1
2.50
2.40
2.30
2.20

II
2.40
2.30
2.20
2.10

III
2.30
2.20
2.10
2.00

IV
1,10
1,05
1,00
0,95

V
1,05
1,00
0,95
0,90

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului
ori a unitaţilor
administrativ teritoriale, concesionate, inchiriate,date in administrare ori in folosinţa,
se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,locatarilor,
dupa caz, in condiţii similare impozitului pe teren.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificaţie de
5 %.
Impozitul anual pe teren ,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,persoane
fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateşte integral pana la primul termen
de plata.

CAPITOLUL III - Impozitul pe mijloacele de transport
I.Vehicule inmatriculate
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a
acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm 3 sau fracţiune din aceasta cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:
Nivelurile aplicabile
Nivelurile aplicabile
in anul 2014
in anul 2015
Tipul mijlocului de transport
Suma in Lei/200 cmc Suma in Lei/200 cmc
sau fracţiune din sau fracţiune din
aceasta
aceasta
1.motorete,scutere,motociclete si autoturisme cu
capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cmc
inclusiv
2.Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu
capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3
3. autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
1601cmc si 2000 cmc inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
2001cmc si 2600cmc inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
2601cmc si 3000cmc inclusiv
6.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste
3.001 cmc.
7. Autobuze,autocare,microbuze
8. Alte autovehicule cum asa totala maxima
autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum si
autoturismele de teren din productie interna
9.Tractoare inmatriculate

8

8

0

9

19

19

76

76

151

151

305

305

25
32

25
32

19

19

II.Vehicule înregistrate
Nr. Crt.

Vehicule cu capacitatea cilindrica:

1
2
3

Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrica < 4.800 cmc
Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrica > 4.800 cmc
Vehicule fara capacitate cilindrica evidenţiata

Impozit
lei/200cmc
2
4
53 lei/an

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 90 %.
Pentru remorci ,semiremorci şi rulote :
Capacitatea

Nivelurile aplicabile in
anul 2015

Nivelurile aplicabile in
anul 2016
Impozitul in lei

impozitul,in lei
9

1.pentru remorci ,semiremorci şi rulote
a) pana la o tona inclusiv
b)intre i si 3 tona inclusiv

9

36
55
67

c) intre 3 si 5 tone inclusiv
d) peste 5 tone

36
55
67

În cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma
corespunzatoare din tabelul urmator :
Nivelurile aplicabile
Nivelurile aplicabile
Mijlocul de transport pe apa
1.Luntre,barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz
personal
2.Barci fara motor, folosite in alte scopuri
3.barci cu motor
4.Scutere de apa
5.Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale(pontoane): cu capacitatea
de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv

in anul 2015

in anul 2016

Impozitul , in lei
22

Impozitul in lei
22

59
221
221
157

59
221
221
182

Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare
de 12 tone:
Numarul axelor si greutatea
bruta incarcata maxima
admisa

1.autovehicule cu doua
axe si cu masa:
a)peste 12 t dar nu mai mult
de 13t
b)peste 13t dar nu mai mult
14t
c)peste 14 t dar nu mai mult
15t
d)de cel putin 15 t dar nu
mai mica de 18t
e) masa de cel putin 18 t
2.autovehicule cu trei axe
si cu masa
a)peste 15 t dar nu mai mult
de 17 t

NIVELURILE APLICABILE
IN
ANUL 2014

Impozitul, in lei/an

NIVELURILE APLICABILE
IN
ANUL 2015

Impozitul, in lei/an

Vehicule cu sistem de
suspensie
Pneumatica
sau
un
echivalent
recunoscut

Vehicule cu alte sisteme
de suspensie pentru axele
motoare

Vehicule cu sistem de
suspensie Pneumatica sau
un echivalent recunoscut

Vehicule cu alte sisteme
de suspensie pentru axele
motoare

0

140

0

140

140

385

140

385

385

543

385

543

543

1227

543

1227

543

1227

543

1227

140

243

140

243

b)peste 17 t dar nu mai
mult de 19 t
c) peste 19 t dar nu mai
mult de 21 t
d) peste 21 t dar nu mai
mult de 23 t
e) peste 23 t dar nu mai
mult de 25 t
f) peste 25 t,dar nu mai
mult de 26 t
3.autovehicule cu patru
axe si cu masa :
a)peste 23 t dar nu mai mult
de 25 t
b) peste 25 t dar nu mai
mult de 27 t
c)peste 27 t dar nu mai mult
de 29 t
d) peste 29 t dar nu mai
mult de 31 t
e) peste 31 t,dar nu mai
mult de 32 t
Numarul axelor si masa
totala maxima autorizata
1.vehicule cu 2+1 axe si
masa :
a) peste 12 t dar nu mai
mult de 14 t
b) peste 17 t dar nu mai
mult de 16 t
c) peste 16 t dar nu mai
mult de 18 t
d) peste 18 t dar nu mai
mult de 20 t
e) peste 20 t dar nu mai
mult de 22 t
f) peste 22 t dar nu mai
mult de 23 t
g) peste 23 t dar nu mai
mult de 25 t
h) peste 25 t,dar nu mai
mult de 28 t
2. vehicule cu 2+2 axe si
cu masa :
a) peste 23 nt dar nu mai
mult de 25 t
b) peste 25 t dar nu mai
mult de 26 t
c)peste 26 t dar nu mai mult
de 28 t
d)peste 28 t dar nu mai
mult de 29 t
e) peste 29 t dar nu mai
mult de 31 t
f) peste 31 t dar nu mai
mult de 33 t
g)peste 33 t dar nu mai
mult de 36 t
h)peste 36 t,dar nu mai mut
de 38 de tone
3. vehicule cu 2+3 axe si
cu masa :
a)peste 36 t dar nu mai mult
de 38 t
b) peste 38 t, dar nu mai
mult de 40 t

243

498

243

498

498

646

498

646

646

994

646

994

994

1546

994

1546

994

1546

994

1546

646
654

654
1022

646
654

654
1022

1022

1622

1022

1622

1622

2406

1622

2406

1622

2406

1622

2406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

0

63

63

144

63

144

144

336

144

336

336

435

336

435

435

784

435

784

784

1376

784

1376

134
314

314
516

134
314

314
516

516

757

516

757

757

916

757

916

916

1500

916

1500

1500

2083

1500

2083

2083

3163

2083

3163

2083

3163

2083

3163

1658
2307

2307
3135

1658
2307

2307
3135

4.vehicule cu 3+2 axe si
cu masa :
a peste 36 t dar nu mai mult
de 38 t
b)peste 38 t dar nu mai
mult de 40 t
c)peste 40 t,dar nu mai mult
de 44 t
5.vehicule cu 3+3 axe si cu
masa :
a) peste 36 t dar nu mai
mult de 38 t
b)peste 38 t dar nu mai
mult de 40 t
c)peste 40 t,dar nu mai mult
de 44 t

1465
2034

2034
2813

1465
2034

2034
2813

2813

4161

2813

4161

834

1008

834

1008

1008

1506

1008

1506

1506

2397

1506

2397

Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual , în doua rate egale, pana la datele
de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru
intregul an de catre contribuabili persoane fizice şi juridice, pana la data de 31 martie a
anului respectiv, se acorda o bonificaţie de 10%.
CAPITOLUL IV

Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism,avizelor si autorizaţiilor :

1.pentru eliberarea certificatului de ubanism in functie de
suprafata care se solicita :
a) pana la 150 mp inclusiv
Intre 151mp si 250 mp inclusiv
Intre 251 mp si 500 mp inclusiv
Intre 501 mp si 750 mp inclusiv
Intre 751 mp si 1.000 mp inclusiv
Peste 1.000mp

Nivelurile
aplicabile in anul
2014
3,3

Nivelurile
aplicabile
In anul 2015
3,3

3.85
3.85
4.95
4.95
6,6
6,6
7,7
7,7
7,7+0,005lei/mp
7,7+0,005lei/mp
pt.fiecare mp care pt.fiecare mp care
depaseste 1.000mp depaseste 1.000mp

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi
folosita ca locuinţa sau anexa la locuinţa este egala cu 0.5% din valoarea autorizata a
lucrarilor de construcţii.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor
geotehnice,ridicarilor topografice ,exploatarilor de cariera,balastierelor,sondelor de gaze si
petrol precum si altor exploatari = 8 lei /mp
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrarile de racorduri si branşamente la
retele publice de apa,canalizare, gaze termice,energie electrica, telefonie si televiziune prin
cablu = 14 lei pentru fiecare racord.
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala şi adresa = 8 lei.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioşcuri,tonete cabine,spaţii
de expunere situate pe caile si in spaţiile publice precum şi pentru amplasarea corpurilor
sau a panourilor de afişaj a firmelor şi reclamelor este de 8 lei pentru fiecare mp de
suprafaţa ocupata de construcţie.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice alta construcţie decat
cele prevazute in alt aliniat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata
a lucrarilor de construcţie,inclusiv instalaţiile aferente.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totala sau parţiala a unei construcţii
este de 0,1 % din valoarea impozabila a construcţiei stabilita pentru determinarea
impozitului pe caldiri.
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire
este egala cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei
initiale.
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de catre primar sau de structurile de specialitate din cadrul
Consiliului Judeţean este de 17 lei.
Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii pentru desfasurarea unei
activitaţi
economice=17 lei;
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei sanitare de functionare=20 lei
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale =32 lei pentru fiecare mp sau fracţiune de
mp ;
Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator = 84 lei.
Autorizaţiile pentru desfasurarea unei activitaţi economice se vizeaza anual.
Taxa viza reprezinta 50% din cuantumul taxei .
Comercianţii a caror activitate fac parte din clasa restaurante si baruri, datoreaza bugetului
comunei in a carui raza admistrativ-teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de
comercializare, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizaţiei privind desfaşurarea
activitatii de alimentaţie publica in suma de 100 lei.

CAPITOLUL V
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate
-pentru un afis situat in locul in care persoana deruleaza o activitate
economica=32 lei/mp sau fractiune de mp;
-pentru oricare alt panou,afisaj sau structura de afisaj,pentru reclama si
publicitate=23 lei/mp sau fractiune de mp .

CAPITOLUL VI
Impozitul pe spectacole :
Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată
din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor dupa cum urmeaza:
a) 1% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă
manifestare muzicală, prezentarea unui film, un spectacol de circ sau orice competiţie
sportivă;
b) 2% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).
Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de
organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea
vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

CAPITOLUL VII – TAXE SPECIALE
TAXE DE STARE CIVILA:




Taxa divorţ pe cale administrativa conf. art. 283 alin.3 din Legea 571/2003
600 lei
Taxa oficiere casatorie în zilele de sambata şi duminica şi sarbatori legale
100 lei
Taxa oficiere casatorie în afara sediului primariei
300 lei
Cuantumul acestor taxe se stabileşte anual şi se achita anticipat odata cu depunerea
cererii de divort sau a declaraţiei de casatorie, iar veniturile obţinute din acestea se utilizeaza
integral pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere si finanţare a compartimentului de stare
civila.
- Taxa eliberare duplicat autorizaţie construire
50 lei
- Taxa pentru avize ce se acorda de catre Serviciul de aducţiune de apa şi canalizare,
in vederea eliberarii autorizaţiei de construire
50 lei
- Eliberare certificat urbanism in regim de urgenţă ( 48 ore )
30 lei
- Cerere pentru eliberarea certificatelor de urbanism
4 lei
- Cerere pentru prelungirea certificatelor de urbanism
4 lei
- Cerere pentru eliberarea autorizatiei de construire/ desfiinţare
4 lei
- Cerere pentru prelungirea autorizaţiei de construire/ desfiinţare
4 lei
- Taxa pentru eliberarea copii documente arhivate:
foaie A4
3 lei / pag.
foaie A3
5 lei/ pag.
- Xerocopii
0,5 lei/pag

Taxele se achita odata cu efectuarea serviciului.

CAPITOLUL VIII- ALTE TAXE LOCALE

1.Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice:




Taxa pentru depozitarea de materiale pe domeniul public şi privat - 1 leu/mp/zi
Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului – 1 leu/mp/zi
Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii autorizate in
conditiile legii – 1 leu/mp/zi

2. Taxa de salubritate:
- Gospodariile populaţiei situate in zonele A si B =6 lei/lunar;
- Gospodariile populaţiei situate in zonele C si D =3 lei/lunar;
- Gospodariile formate dintr-o singura persoana vor achita 50% din taxa, in
funcţie de zona in care este situata gospodaria;
-Agenţi economici/punct de lucru –unitaţi comerciale= 12 lei/lunar;
unitaţi comerciale cu capacitate de masa si cazare =16 lei/lunar;
- Instituţii( biserici,cabinete medicale,şcoli,bibliotecă,primarie) =12 lei/lunar;
-Camine culturale =45 lei/pentru fiecare nunta organizata;
=20 lei/pentru fiecare discoteca organizata.

3. Taxa servicii racordare apa – 58 lei
4.Taxa servicii racordare canalizare – 71 lei.

CAPITOLUL IX- SANCTIUNI
Limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute de art. 493 din Legea 227/2015
privind Codul Fiscal .



Persoane fizice
ART.493 alin (3)Contraventiile prevazute la alin(2),lit.a) privind depunerea peste
termen a declaratiilor de impunere se sanctioneaza cu amenda de la 70 la 279 lei,
iar cele de la lit.(b),(c) si (d) privind nedepunerea declaratiilor de
impunere,nerespectarea prevederilor art.254 alin(7), ale art.259 alin(6) si ale art 264
alin (5) referitoare la instrainarea, inregistrarea/ radierea bunurilor impozabile cu
amenda de la 279 lei la 696 lei;
ART.493 alin (4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea,
vinzarea, evidenta si gestionarea dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare
la spectacole constituie contarventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la
1.578 lei.
Persoane juridice

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

LEGEA NR.117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU)
ANEXA-LISTA CUPRINZIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE
TIMBRU,CU MODIFICARILE ULTERIOARE
Extras din norma juridica
Nivelurile
Nivelurile
aplicabile
aplicabile
in anul
in
2013
anul
2014
Taxa ,in
Taxa ,in lei
lei
.Nr.
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel,altele decit cele eliberate de instante,Ministerul
Justitiei,Parchetul de pe linga Inalta Curte de
Crt.
Casatie si Justitie si de notarii publici,precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice
1
Eliberarea de catre organelle administratiei publice centrale si locale ,de
2
2
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 orcaror alte 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
2
Eliberarea certificatului de producator> Punct abrogate prin art.80 lit.j) din Ordonanta Guvernului nr.36/2002
privind impozitele si taxele locale
3
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra amimalelor,pe cap de
x
x
animal:
-pentru animale sub 2 ani
2
2
-pentru animale peste 2 ani
2
2
4
Certificarea (transcrierea )transmisiunii proprietatii asupra animalelor,pe cap de animal,in bilete de proprietate:
-pentru animale sub 2 ani
2
2
-pentru animale peste 2 ani
5
5
5
Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala
x
x
6
Eliberarea la cerere a certificatelor medico-legale si a altor certificate
2
2
medicale folosite in justitie
7
Eliberarea la cerere a certificatelor de cazier judiciar
2
2
8
Inregistrarea la cerere in actele de stare civila a schimbarii numelui si a
15
15
sexului
9
Inregistrarea,la cerere,in actele de stare civila a desfacerii casatoriei
2
2
10 Transcrierea,la cerere,in registrele de stare civila romane,a actelor de
2
2
stare civila intocmite de autoritatile straine
11 Reconstituirea si intocmirea ulterioara,la cerere,a actelor de stare civila
2
2
12 Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor
2
2
pierdute,sustrase,distruse sau deteriorate
CAPITOLULII
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi inscrierea mentiunilor in acestea,precum
şi pentru eliberarea permiselor de vinatoare şi de pescuit
1
Acte de identitate
x
x
a)eliberarea sau preschimbarea cartilor de identitate pentru cetatenii
5
5
romani,eliberarea sau prelungirea valabilitatii actelor de identitate pentru
cetatenii straini si pentru persoanele fara cetatenie,precum si inscrierea
mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor
romani
b)inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei
X
x
c)viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale
6
6
persoanelor fara cetatenie

2
3
4

1

2

3
4

1

2
3

1

1

d)eliberarea unor noi carti ,buletine,carnete de identitate si legitimatii
provizorii in locul celor pierdute,furate sau deteriorate
Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea
unor date din Registrul permanent de evidenta a populatiei
Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vinatoare
Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit

x

x

x

x

3
2

3
2

CAPITOLUL III
Taxa pentru examinarea conducatorilor de autovehicole în vederea obţinerii permiselor de conducere
Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule:
a)obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile
6
6
si subcategoriile A,A1,B,B1 si B+E
b)obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
Abrogat prin O.U.G. nr.70/2009
categoria A
c)obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
Abrogat prin O.U.G. nr.70/2009
apartinind uneia dintre categoriile sau subcategoriile B,B1,B+E
d)obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile
28
28
si subcategoriile C,C1,Tr,D,D1,C+E,D+E, C1+E,D1+E,C,D.Tb,Tv
e)obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
Abrogat prin O.U.G. nr.70/2009
apartinind uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E,
D1+E,C,D,Tb,Tv
f)obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
Abrogat prin O.U.G. nr.70/2009
categoriile C+E, D+E
Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de
conducere,pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea
84
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
Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de
Abrogat prin O.U.G. nr.70/2009
conducere,pentru categoriile cuprinse in permisul anulat
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la
Abrogat prin O.U.G. nr.70/2009
examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere
CAPITOLUL IV
Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor,autorizare provizorie de circulatie şi autorizare de
circulatie pentru probe
Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:
a)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pina la
60
60
3.500 kg,inclusiv
b)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata cuprinsa
Abrogat prin O.U.G. nr.70/2009
intre 750kg si 3.500 kg,inclusiv
c)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de
145
145
3.500 kg
Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor
9
9
neinmatriculate permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si
414
414
remorcilor
CAPITOLUL IV -1
Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea
unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din
Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor
5
5
de inmatriculare si din registrele judetene si al municipilui Bucuresti de
evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobindite in baza Legii fondului funciar
nr.18/1991,republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobindite in baza Legii fondului funciar nr.18/1991,republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru
15
15
terenurilor agricole si forestiere

\

La H.C.L. nr.

ANEXA nr.2
din
2015

LISTA
Actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv
hotărârile Consiliului Local al Comunei Hangu prin care s-au stabilit impozite şi
taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent
An
2011

H.C.L.
HCL NR.37/28.05.2010

2012

HCL NR.32/31.05.2011

2013

HCL NR. 74/30.12.2012

2014

HCL NR. 67/29.11.2013

2015

HCL NR. 81/28.11.2014

Temei legal
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale, precum
si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal
2010.
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale, precum
si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal
2010;
OG 59/2010 privind modificarea
Legii571/2003 privind Codul fiscal.
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
HG 1309/28.12.2012 privind nivelurile pt
valorile impozabile, impozitele si taxele locale,
precum si amenzile aplicabile incepand cu anul
fiscal 2013.
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
HG 1309/28.12.2012 privind nivelurile pt
valorile impozabile, impozitele si taxele locale,
precum si amenzile aplicabile incepand cu anul
fiscal 2013.
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare

HG 1309/28.12.2012 privind nivelurile pt
valorile impozabile, impozitele si taxele locale,
precum si amenzile aplicabile incepand cu anul
fiscal 2013.

La H.C.L. nr.

ANEXA nr.3
din
2015

LISTA
Cuprinzand actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Comunei
Hangu in temeiul carora s-au acordat facilitatile fiscale pe o perioada de 5 ani
anteriori anului fiscal curent
An
2011

H.C.L.
HCL NR.37/28.05.2010

2012

HCL NR.32/31.05.2011

2013

HCL NR. 74/30.12.2012

2014

HCL NR. 67/29.11.2014

2015

HCL nr. 81/28.11.2014

Temei legal
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
OG.nr.92/2003- republicata privind codul de
procedura fiscala – cu modificarile ulterioare
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
OG.nr.92/2003- republicata privind codul de
procedura fiscala – cu modificarile ulterioare
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
OG.nr.92/2003- republicata privind codul de
procedura fiscala – cu modificarile ulterioare
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
OG.nr.92/2003- republicata privind codul de
procedura fiscala – cu modificarile ulterioare
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
OG.nr.92/2003- republicata privind codul de
procedura fiscala – cu modificarile ulterioare

ANEXA NR.4
La H.C.L. nr.

din

2015

PROCEDURA DE CALCUL ŞI PLATA A TAXELOR PREVAZUTE LA
ART.283 DIN LEGEA NR.571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL
(CAPITOLUL X DIN ANEXA NR.1)



Taxa pentru depozitarea de materiale pe domeniul public şi
privat .
Mod de calcul: taxa se aplică pentru fiecare zi ce urmează a fi folosită pentru
depozitarea de materiale pe domeniul public.
Termen de plată: anticipat obţinerii avizului pentru depozitarea de materiale pe
domeniul public.
 Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului
Mod de calcul: taxa se aplică pentru fiecare zi ce urmează a fi folosită pentru
desfacerea de produse ce fac obiectul comertului.
Termen de plată: anticipat solicitarii.
 Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii autorizate in
conditiile legii
Mod de calcul: taxa se aplică pentru fiecare zi ce urmează a fi folosită pentru
ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii autorizate in condiţiile legii.
Termen de plată: anticipat obţinerii avizului pentru ocuparea locurilor publice.
 Taxa de salubritate:
Mod de calcul: se calculeaza in funcţie de zona iar in cazul gospodariilor cu o singura persoana se
va calcula 50% din taxa.Pentru agenţii economici se calculeaza pe punct de lucru.
Termen de plată: lunar. In cazul nunţilor si discotecilor se incaseaza odata cu
chiria.
 Taxa servicii racordare apa
Mod de calcul: taxa se aplica pentru fiecare racordare la reţeaua de apa.
Termen de plata: odata cu cererea pentru racordare la reţeaua de apa.
 Taxa servicii racordare canalizare
Mod de calcul: taxa se aplica pentru fiecare racordare la reţeaua de canalizare.
Termen de plata: odata cu cererea pentru racordare la reţeaua de canalizare.

Anexa nr.5
Procedura de acordare a facilitaţilor fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului
pe cladiri si a impozitului pe teren
a anumitor categorii de persoane fizice
Urmatoarele categorii de persoane sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri şi a
impozitului pe teren(intravilan + extravilan):
- persoane cu handicap grav şi accentuat;
- persoane beneficiare a Legii 416-ajutor social;
- persoane aflate in cazul calamitatilor naturale;
- veteranii sau vaduvele veteranilor de razboi necasatorite,persoanelor fizice prevazute
la art.1 al Decretului –lege nr.118/1990 si a persoanelor prevazute la art.3 alin.(1)lit.b) si art.4alin (1)
din Legea recunostintei nr.341/2004.
-cetatenii de onoare ai comunei.
Facilitatile fiscale se acorda numai la cererea scrisa a persoanelor fizice .
Aceasta va cuprinde:
-elementele de identificare a contribuabilului,
-sumele datorate sau neachitate la bugetul local pentru care se solicita scutirea sau
reducererea la plata,
-perioada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate, precum si data scadenta a acestora,
- acte doveditoare (certificat grad handicap, legitimatie veteran, etc)
Persoanele fizice pot depune orice alte documente considerate utile pentru
solutionarea cererii.
Cererea impreuna cu documentele prevazute mai sus se constituie intr-un dosar care
se depune la consiliul local.
Dosarul complet , intocmit de compartimentul de specialitate al autoritatilor publice
locale, precum si propunerera de solutionare a cererii sunt inaintate de catre seful acestui
compartiment primarului, care ulterior il va prezenta consiliului local spre solutionare.
Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de acordare a facilitatilor fiscale vor
fi avute in vedere urmatoarele:
 rezultatele verificarilor efectuate de compartimentul de specialitate al autoritatilor publice
locale vor fi cuprinse intr-o nota de constatare.
 Realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor,
taxelor si a altor venituri ale bugetului local.
 Existenta unor posibilitati concrete de achitare in viitor a obligatiilor restante,
 Orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare, de respingere sau
de modificare si completare a cererii,
 Prevederile din legile speciale, potrivit carora se pot acorda de la caz la caz reduceri si
scutiri de la plata impozitelor si taxelor,
- Documentele justificative prezentate de platitor,
 Propunerea de solutionare a cererii de acordare a inlesnirilor la plata elaborate de
compartimentul de specialitate al autoritatii publice locale,



Orice alte elemente necesare soluţionarii cererii.
Termenul de soluţionare a dosarului este de 30 zile de la data inregistrarii cererii.
Solicitantul va fi inştiinţat in scris despre hotărârea consiliului local in termen de 5
zile de la data adoptarii acesteia.

