
 

                                                                                             

 

Expunere de motive  

la proiectul de hotărâre  privind  stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale  

aplicabile în comuna Vetiş în anul 2017 

 

           În baza prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale şi a Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, este obligatorie stabilirea valorilor 

impozabile, impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale aplicabile în comuna Vetiş în anul 2017. 

           Faţă de anul 2016 s-au propus o serie de modificări, în principal în sensul reducerii unor nivele ale impozitelor şi 

taxelor aplicate în anul 2016, după cum urmează : 

- Reducerea cu 20 % şi stabilirea la nivelul minim prevăzut de lege a impozitului pe teren şi a taxei pe teren; 

- Reducerea cu o treime, de la 15 la 10 lei a taxei pentru avizarea certificatului de urbanism; 

- Creşterea de la 8 lei la 15 lei a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări; 
- Reducerea cu 20 % , la 10 lei, a taxei pentru eliberarea autorizației privind lucrările de racorduri și branșamente; 

- Reducerea cu aprox. 25 %, la 15 lei a taxei pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare; 

- Reducerea semnificativă a taxei pentru eliberarea atestatului de producător, de la 70 lei la 30 lei, respectiv pentru 

eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol de la 35 lei la 15 lei; 

- Reducerea taxelor de afişaj, la 20 lei/mp sau fracţiune de mp, în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana 

derulează o activitate economic, respectiv în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru 

reclamă și publicitate; 

- Reducerea la 0 lei a impozitului pe spectacole; 

- Stabilirea unei majorări de 200 % în cazul terenurilor agricole necultivate cel puţin 2 ani consecutivi; 

           Totodată în prezentul proiect de hotărâre nu s-a prevăzut stabilirea taxei de salubrizare, acesta urmând să facă obiectul 

unei hotărâri odată cu aprobarea unui nou regulament de salubrizare al comunei. 

 

               Având în vedere cele prezentate, propun consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea 

valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale aplicabile în comuna Vetiş în anul 2017. 
 

 

                                                PRIMAR 

 

                                               Ilyes  Iuliu 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale  

și a taxelor speciale aplicabile în comuna Vetiş în anul 2017 
 

 

            Luând act de expunerea de motive a primarului comunei Vetiș, în calitate de iniţiator și de  rapoartele compartimentului 

de specialitate al primăriei și al comisiei de specialitate al consiliului local Vetiș, 

            În baza prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale şi a Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 

alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 76
1 

alin. (2) și (3), 

            Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
            Ţinând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național - Secțiuneaa IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 

2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la 

componența unităților administrativ-teritoriale privind ierarhizarea localităților : 
a) Rangul IV, Zona A, satul Vetiş, 

b) Rangul V, zona A, satele Oar şi Decebal, 

             În temeiul prevederilor art.27, art.36 alin (2) lit b), alin (4) lit.c) şi al prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit.c) din 

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

 

Consiliul local al comunei Vetiş, întrunit în şedinţă ordinară azi, 30 noiembrie 2016, adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE 

 

        Art.1. Se aprobă valorile impozabile, impozitele şi taxele locale taxele speciale aplicabile în comuna Vetiş, începând cu 

anul 2017, astfel cum sunt prezentate în Anexa nr. I la prezenta hotărâre. 

        Art.2.  (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care 

se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.  

         (2)  Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare, în perioada de valabilitate a 

contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosintă. 

          (3) Pentru neplata la termenele enunţate la alin.(1), contribuabilii datorează majorări de întârziere stabilite potrivit 

reglementărilor legale în vigoare.  

         Art.3.  Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei 

inclusiv fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată.  

 

 



 

         Art.4.  (1) În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipaţie până la data de 31.03.2017 a impozitului 

pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie în cuantum de 10 %. 

         (2) În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipaţie până la data de 31.03.2017 a impozitului pe 

clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie în cuantum de 2 %. 

         Art.5.  Anexa I face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

         Art.6.  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2017. La data intrării în vigoare a prezentei, se 

abrogă H.C.L. nr. 45/2015 precum şi orice prevedere contrară.  

         Art.7.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Vetiş şi Biroul buget, 

conytabilitate, taxe și impozite locale, achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

         Art.8.  Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiş, Instituţiei prefectului judeţului Satu Mare şi se aduce la 

cunoştinţă publică. 

 
INIŢIATOR 

 

PRIMAR 

 

Ilyes Iuliu 

 

 

 

ANEXA I 

 

 

 

 

 

T A B E L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile  

aplicabile în anul 2017 în  comuna Vetiș,  

stabilite în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

 

 

I.   IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) – Cota aplicată asupra valorii impozabile 

a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor fizice 

COTELE STABILITE  

PRIN CODUL FISCAL  

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2017 

0,08 % - 0,2 % 0,1 

Art. 457 alin. (2) – Valoarea impozabilă a clădirilor                                                                                                                                      - lei/mp - 



 

 

 

Tipul clădirii 

 

VALORILE  STABILITE  

PRIN CODUL FISCAL 

VALORILE  STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2017 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice 

și încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de 

apă, canalizare, 

electricitate sau 

încălzire 

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice 

și încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de 

apă, canalizare, 

electricitate sau 

încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din 

cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma 

unui tratament termic și/sau chimic 

 

1.000 

 

600 

 

1.000 

 

600 

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din 

cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

 

300 

 

200 

 

300 

 

200 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți 

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 

rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic   

 

200 

 

175 

 

200 

 

175 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte 

materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic   

 

125 

 

75 

 

125 

 

75 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

 PENTRU ANUL 2017 

Art. 458 alin. (1) – Cota apli-

cată clădirilor nerezidenţiale 

aflate în proprietatea pers. 

fizice                                

 

                                  0,2 %  -  1,3 %  

                               

                                            0,20 % 

Art. 460 alin. (1) – Cota aplica- 

tă asupra valorii impozabile a 

clădirilor rezidenţiale ale pers. 

juridice                                

                                0,08 %  -  0,2 %                                             0,08 % 

Art. 460 alin. (2) – Cota aplica- 

tă asupra valorii impozabile a 

clădirilor nerezidenţiale ale  

persoanelor juridice                                    

0,2 %  -  1,3 %                                             1,00 % 

Art. 462 alin. (2) – Bonificaţia 

acordată pentru plata integ- 

rală a impozitului pe clădiri 

până la 31 martie                                  

 

  0 %  -  10 % 

                               

                                    10 %  - Persoane fizice 

                                     2 %  - Persoane juridice 

 



II. IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)  - Impozitul/taxa pe terenul cu construcţii în intravilan                                                                                                       - lei/ha - 

Zona în 

cadrul 

localităț

ii 

 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2017 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A 
8.282 - 

20.706 

6.878 -

17.194 

6.042 -

15.106 

5.236 -

13.090 

711 -

1.788 

569 -

1.422 

    711 

 

569 

B 
6.878 - 

17.194 

5.199 -

12.998 

4.215 -

10.538 

3.558 -

8.894 

569 -

1.422 

427 -

1.068 

      

C 
5.199 -

12.998 

3.558 -

8.894 

2.668-

6.670 

1.690 -

4.226 

427 -

1.068 

284 - 

710 

      

D 
3.558 -

8.894 

1.690 -

4.226 

1.410-

3.526 

984 -

2.439 

278 -  

696 

142 - 

 356  

      

 Art. 465 alin. (4) – Impozitul/taxa pe teren intravilan – altă categorie de folosinţă decât teren cu construcţii                                            - lei/ha - 

Nr. 

crt. 

                        Zona 

 

Categoria  

de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2017 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15  22   

2 Pășune 21 19 15 13  20   

3 Fâneață 21 19 15 13  20   

4 Vie 46 35 28 19  37   

5 Livadă 53 46 35 28  48   

6 Pădure sau alt teren cu 

vegetație forestieră 

28 21 19 15  22   

7 Teren cu ape 15 13 8 0  14   

Art. 465 alin. (7) – Impozitul/taxa pe teren la terenurile în extravilan                                                                                                         - lei/ha - 



         

Categoria de folosință 
NIVELURILE  STABILITE 

PRIN CODUL FISCAL 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2017 

1 Teren cu construcții 22 - 31 26 

2 Teren arabil 42 - 50 45 

3 Pășune 20 - 28 22 

4 Fâneață 20 - 28 22 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 - 55 50 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48 - 56 50 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. 

crt. 7.1 

8 - 16  12 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6 2 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 28 

9 Drumuri și căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

Art. 467 alin. (2) – Bonifocaţia 

pentru plata integrală în avans                                   

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2017 

0 %  - 10 % 10 % - Persoane fizice 

   2 % - Prsoane juridice 

 

 

III.     IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2) – Impozitul pe autovehicule
     

 

Nr. 

crt. 
Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE  

PRIN CODUL FISCAL  

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2017 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu 

capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm
3
, inclusiv 

8                       8 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică 

de peste 1.600 cm
3
 

9                       9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm
3
 și 2.000 

cm
3
 inclusiv 

18 
18 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm
3
 și 2.600 

cm
3
 inclusiv 

72 
72 



5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm
3
 și 3.000 

cm
3
 inclusiv 

144 
                           144 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm
3
 290                             290 

7 Autobuze, autocare, microbuze 24 24 

8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone, inclusiv 

30 
30 

9 Tractoare înmatriculate 18 18 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE  

PRIN CODUL FISCAL 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2017 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm
3
 -

 
- lei/200 cm

3
 - 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm
3
 2 - 4                       3 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm
3
 4 - 6 5 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 50-150 lei/an 150  - combine, excavatoare 

           50 - remorci 

Art. 470 alin. (3) – Reducerea în 

cazul mijloacelor de transport 

hibride 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2016 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2016 

50% - 100% 50% 

Art. 470 alin. (5) – Autovehicule de transport marfă
  
 

 

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 

admisă  

NIVELURILE  STABILITE 

 PRIN CODUL FISCAL  

 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2017 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

I două axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 

tone 

0 133 0 133 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 

tone 

133 367 133 367 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 

tone 

367 517 367 517 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 

tone 

517 1.169 517 1.169 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 517 1.169 517 1.169 



II 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 

tone 

133 231 133 231 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 

tone 

231 474 231 474 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 

tone 

474 615 474 615 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 

tone 

615 947 615 947 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 

tone 

947 1.472 947 1.472 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 

tone 

947 1.472 947 1.472 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 947 1.472 947 1.472 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 

tone 

615 623 615 623 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 

tone 

623 973 623 973 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 

tone 

973 1.545 973 1.545 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 

tone 

1.545 2.291 1.545 2.291 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 

tone 

1.545 2.291 1.545 2.291 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 

Art. 470 alin. (6) – Combinaţii de autovehicule, autovehicule articulate sau tren rutier 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 

admisă 

NIVELURILE  STABILITE 

 PRIN CODUL FISCAL  

 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2017 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau un 

echivalentele 

recunoscute 

alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau un 

echivalentele 

recunoscute, majorate 

alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 

tone 

0 0 0 0 



 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 

tone 

0 0 0 0 

 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 

tone 

0 60 0 60 

 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 

tone 

60 137 60 137 

 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 

tone 

137 320 137 320 

 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 

tone 

320 414 320 414 

 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 

tone 

414 747 414 747 

 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 

tone 

747 1.310 747 1.310 

 9 Masa de cel puțin 28 tone 747 1.310 747 1.310 

II 2 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 

tone 

128 299 128 299 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 

tone 

299 491 299 491 

 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 

tone 

491 721 491 721 

 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 

tone 

721 871 721 871 

 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 

tone 

871 1.429 871 1.429 

 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 

tone 

1.429 1.984 1.429 1.984 

 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 

tone 

1.984 3.012 1.984 3.012 

 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 

tone 

1.984 3.012 1.984 3.012 

 9 Masa de cel puțin 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 

II

I 

2 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 

tone 

1.579 2.197 1.579 2.197 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 

tone 

2.197 2.986 2.197 2.986 



 3 Masa de cel puțin 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986 

I

V 

3 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 

tone 

1.395 1.937 1.395 1.937 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 

tone 

1.937 2.679 1.937 2.679 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 

tone 

2.679 3.963 2.679 3.963 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963 

V 3 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 

tone 

794 960 794 960 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 

tone 

960 1.434 960 1.434 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 

tone 

1.434 2.283 1.434 2.283 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283 

Art. 470  alin. (7)  - Remorci, semiremorci sau rulote 

 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  

PRIN CODUL FISCAL 

 

NIVELURILE STABILITE  

DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2017 

Impozit - lei - Impozit - lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  52 52 

d. Peste 5 tone 64 64 

Art. 472 alin. (2)-Bonificaţia 

acordată pentru plata integ- 

rală anticipată                                                              

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2017 

0 %  - 10 % 10 % - Persoane fizice  

     2 % - Persoane juridice  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.      TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE  

ȘI A ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 

Art. 474 alin. (1) şi (2)  - Taxa pentru eliberarea certificatului de 

urbanism, în mediul rural    

NIVELURILE  STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL 

 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2017 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 

a) până la 150 m² inclusiv 5 - 6 50 % din 5 :  2,5   

b) între 151 și 250 m² inclusiv 6 - 7                    50 % din 6 :  3 

c) între 251 și 500 m² inclusiv 7 - 9 50 % din 7 :  3,5 

d) între 501 și 750 m² inclusiv 9 - 12 50 % din 9 :  4,5 

e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 12 - 14 50 % din 12 :  6 

f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m
2
, pentru fiecare m

2
 care 

depășește 1.000 m
2
 

50 % din 14 + 0,01 lei/m
2
, pentru 

fiecare m
2
 care depășește 1.000 m

2
 

Art. 474 alin. (4) 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 
0 - 15 

                             10 

 

Art. 474 alin. (10)   

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 
0 - 15 

                             15       

Art. 474 alin. (14) 

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, 

tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, 

firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice 

0 - 8 8 

Art. 474 alin. (15) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de 

racorduri și branșamente 

0 - 13 10 

Art. 474 alin. (16)  

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală 

și adresă 

9 9 

Art. 475 alin. (1)  

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 
0 - 20 15 

Art. 475 alin. (2)   

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv 

pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 

sectorul agricol 

0 - 80 
30 lei – atestat + carnet 

              15 lei – atestat 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind 

desfășurarea activității de alimentație publică pentru o 

suprafață de până la 500 m
2
, inclusiv 

0 - 4.000 

Venit realizat/an : 

 – Până la 50 mii lei/an :            150 lei 

 – Între 50 mii-100mii lei/an :   200 lei 

 – Între 100 mii-150 mii lei/an: 300 lei 

 – Peste 150 mii lei/an :             500 lei 



 

 

V.     TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5)  

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

COTELE  STABILITE  

PRIN CODUL FISCAL 

 

COTA STABILITĂ  

DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2017 

1 %  - 3 % 1 % 

Art. 478 alin. (2)  

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

NIVELURILE  STABILITE  

PRIN CODUL FISCAL 

 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2017 

- lei/m
2
 sau fracțiune de m

2 
- - lei/m

2
 sau fracțiune de m

2 
-
 

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o 

activitate economică 
0 - 32 20 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de 

afișaj pentru reclamă și publicitate 
0 - 23 20 

 

 

VI.                     IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  

Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE 

PRIN CODUL FISCAL 

 

COTA STABILITĂ  

DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2017 

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, 

balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare 

muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de 

circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională 

0 %  - 2 % 

 

 

0 % 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la 

lit. a) 
0 %  -  5 % 

0 % 

 

 

VII.    TAXE SPECIALE 

Art. 484 

Taxe speciale 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2017 

 Sunt prevăzute în anexa A 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE  STABILITE  

                PRIN CODUL FISCAL 

NIVELURILE STABILITE  

DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2017 

Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, 

caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea 
Sunt prevăzute în anexa B 

Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de 

venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum 

și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător 

Sunt prevăzute în anexa B 

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de 

divorț pe cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin 

hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși 

50% din această valoare 

500 – 750 500 

Art. 486 alin. (5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice 

de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri 
0 – 32 0 

Art. 486 alin. (6) Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care 

s-au alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor 
Sunt prevăzute în anexa B 

 

 

IX.   ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2017 

Art. 489 alin. (1) și (2) 

Aplicarea cotelor adiționale de până la 50% 

față de nivelurile maxime stabilite de lege 

 

0  % - 50 % 
 

0 % 

Art. 489 alin. (4) – Majorare pentru terenu- 

rile agricole nelucrate timp de 2 ani consec. 

0 % - 500 % 200 % 

Art. 489 alin. (5) – Majorare pentru terenu- 

rile şi clădirile neîngrijite 

0 % - 500 % 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X     SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 

(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

LIMITELE  STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2017 

- lei - - lei - 

 lit. a) se sancționează cu amendă 70 – 279 70 lei 

 lit. b) se sancționează cu amendă 279 – 696 279 lei 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 

evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de 

intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu 

amendă. 

325 – 1.578 325 lei 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

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

 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 280 – 1.116 280 lei 

 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1.116 – 2.784 1.116 lei 

 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 

evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de 

intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

1.300 – 6.312 1.300 lei 

 

 

ANEXA  A  – TAXE SPECIALE  

Art. 484 

Taxe speciale 

NIVELURILE 

STABILITE DE 

CONSILIUL 

LOCAL 

PENTRU ANUL 

2016 

- lei - 

NIVELURILE 

STABILITE DE 

CONSILIUL 

LOCAL 

PENTRU ANUL 

2017 

- lei - 

N

r. 

cr

t. 

Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile 

Consiliului Local prin care s-au instituit 

aceste taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI 

DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN CARE S-AU 

INSTITUIT ACESTEA  

1.  Art. 18 din Legea nr. 333/2003 Taxe speciale pentru plata serviciilor de pază 0 0 

2.  Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 Taxe speciale pe linia protecției civile 5 5 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA  B  – ALTE TAXE LOCALE  

 NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2016 

 - lei - 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  PENTRU 

ANUL 2017 

-  lei - 

Art. 486. - (1)   Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și 

pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de 

arhitectură și arheologice și altele asemenea. 

0 0 

0 0 

Art. 486. - (2)   Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și 

utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura 

publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și 

taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător.  

 

0 

 

0 

 

 

LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ/AJUSTEAZĂ 

Art. 4. alin. (2) 

 

COTELE STABILITE DE 

LEGE  

 

COTA STABILITĂ DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2017 

0 % - 40 % 0 % 

 

Extras din norma juridică 

NIVELURILE 

ACTUALIZATE/AJUSTATE 

PENTRU ANUL 2016 

 - lei - 

NIVELURILE 

ACTUALIZATE/AJUSTATE  

PENTRU ANUL 2017 

-  lei - 

CAPITOLUL I 

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea 

Supremă de Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice 

 1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte 

autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea  atribuțiilor lor, 

sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a 

oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor 

acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare  

2 2 

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x x 

         - pentru animale sub 2 ani 2 2 

         - pentru animale peste 2 ani 2 2 

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de 

animal, în bilete de proprietate: 
x x 

         - pentru animale sub 2 ani 2 2 

         - pentru animale peste 2 ani 5 5 



4. Eliberarea, la cerere. A certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale 

folosite în justiție 
2 2 

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 2 

6. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului 15 15 

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

8. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare 

civilă întocmite de autoritățile străine 
2 2 

9.Reconstituirea  și  întocmirea  ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 2 

10.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, 

distruse sau deteriorate 
2 2 

CAPITOLUL II  

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de 

vânătoare și de pescuit 

1. Acte de identitate: x x 

      a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români,  

eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini 

și pentru persoanele fără cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind 

schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români 

5 5 

      b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor 

fără cetățenie  
6 6 

2. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 3 

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 2 

CAPITOLUL III  

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere 

1. Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de 

autovehicule: 
x x 

      a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și 

subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E   
6 6 

     b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule dintre 

categoriile sau subcategoriile  C, C1, Tr, D, D1,C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb și Tv 
28 28 

2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de 

conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor 

care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a 

permisului de conducere, precum și pentru persoanele   care nu au absolvit o școală 

de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E 

 

84 

 

84 

CAPITOLUL IV  

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe 

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și 

remorcilor: 
x x 



       a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 

kg inclusiv 
60 60 

       b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 

3.500 kg 
145 145 

2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor 

neînmatriculate permanent sau temporar 
9 9 

3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și   remorcilor 414 414 

CAPITOLUL IV 
 
Taxa pentru furnizare date 

1.  Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date 

din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național 

de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din 

registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de 

conducere și certificatelor de înmatriculare 

5 5 

CAPITOLUL V  

  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza 

Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere 

15 15 

 

 

 

 

 

 


