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ANEXA 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 

 
 

Art. 1. - (1) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 
impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii. 

(2) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei 
construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, 
exprimata in lei/m², din tabelul urmator:  

 
VALOAREA IMPOZABILA 

- lei/m
2
 - TIPUL CLADIRII 

Cladire cu 

instalatie 

electrica, de apa, 

de 

canalizare si de 

încãlzire 

(conditii 

cumulative) 

Cladire fara 

instalatie electrica, 

de apa, de 

canalizare 

si de incalzire 

0 1 2 
A. Cladire 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 

935 555 

B. Cladire 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 

254 159 

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 

159 143 

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 

95 63 

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeiasi adresa 
incaperi amplasate la subsol, 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 

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeiasi adresa 
incaperi amplasate la subsol, 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 

  
(3) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este 
amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie 
corespunzator, prevazut in tabelul urmator: 
 



 Zona in 

cadrul 

localitatii 
Rangul 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 

    

 - În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul 
de corecţie prevăzut la alin. (3) se reduce cu 0,10. 
    - Valoarea impozabilă a clădirii,  se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 
    a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 
referinţă; 
    b) 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. 
  - În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, 
valoarea impozabilă a acesteia, se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din 
aceştia. 
   - În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare 
sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca 
fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. 

Art. 2. - Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit 
pe clădiri, majorat după cum urmează: 
    a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
    b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
    c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. 
    - Nu intră sub incidenţa persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune 
legală. 
    - În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul 
majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din 
documentele ce atestă calitatea de proprietar. 
    - Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la 
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au 
domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei 
speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului." 

Art. 3. - (1) In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei 
cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.  

(2) Cota de impozit este de  1,5% . 
(3) – a) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 

referinta, cota impozitului pe cladiri este de  20% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii 
inregistrata in contabilitate.  

- b) -In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de 
referinta, cota impozitului pe cladiri este de  40% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii 
inregistrata in contabilitate. 

(4) In cazul persoanelor juridice, nivelul impozitelor pentru cladiri, se majoreaza cu 20%, 
ramanand la nivelul anului 2012. 

Art. 4. - (1) Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 

martie si 30 septembrie inclusiv.  
 (2) – a) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre 
contribuabili, Persoane fizice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de  

10%. .  
       - b) Pentru Persoanele Juridice nu se acorda Bonificatie. 



(3) Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice 
sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care 
contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-
teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.  
  Art. 5 - (1) Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, 
rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform 
incadrarii facute de consiliul local.  
 

 Zona din 

cadrul 

localitatii 

Nivelurile impozitului / taxei, pe rangul localitatii (lei/ha) 

  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 

 
(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta  
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea 
suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de la aliniatul 3), 
iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in tabelul de la aliniatul  
(3) Pentru stabilirea impozitului pe teren, se folosesc sumele din tabelul urmator:  

 
Nr. 

crt. 

Impozitul/taxa pe terenuri amplasate in intravilan 
-orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constrictii- 

Zona (lei/ha) 

    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 Livadã 53 46 35 28 
6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 28 21 19 15 
7 Teren cu apa 15 13 8 x 
8 Drumuri si cai ferate x x x x 
9 Teren neproductiv x x x x 

   
(4) Suma stabilita 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 

 
Ca excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul 

amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 
construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (3)-(4) numai dacă îndeplinesc, 
cumulativ, următoarele condiţii: 
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate 
prevăzut la lit. a). 



În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, datorat 
de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform alin. (2). 

(5) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea 
suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu 
coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art.5 alin. (1): 

 
Nr. 

crt. 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan Zona (lei/ha) 

   A B C D 
 Teren cu constructii 31 28 26 22 
 Teren arabil 50 48 45 42 
 Pasune 28 26 22 20 
 Faneata 28 26 22 20 
 Vie pe rod 55 53 50 48 
 Vie pana la intrarea pe rod x x x x 
 Livadã pe rod 56 53 50 48 
 Livada pana la intrarea pe rod x x x x 
 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 16 14 12 8 
 Padure in vastra pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie x x x x 
 Teren cu apa, altu decat cel cu amenajari piscicole 6 5 2 1 
 Teren cu amenajari piscicole 34 31 28 26 
 Drumuri si cai ferate x x x x 
 Teren neproductiv x x x x 

 (6) In cazul persoanelor juridice, nivelul impozitelor pe teren se majoreaza  cu 5 %. 
 (7) Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de 
proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de 
documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa 
acestuia, a unui membru major al gospodariei, potrivit normelor prevazute la art. 293, sub sanctiunea 
nulitatii. 
(8) Atat in cazul cladirilor, cat si al terenurilor, daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in 
actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si 
a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere 
suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru. Datele rezultate din 
lucrarile tehnice de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea 
funciara, iar modificarea sarcinilor fiscale opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in 
care se inregistreaza la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala. 

 Art. 6. - (1) Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 

martie si 30 septembrie inclusiv.  
(2) – a) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre 

contribuabili,persoane fizice, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o 
bonificatie de 10%.  
              - b) Pentru Persoanele Juridice nu se acorda Bonificatie. 

 (3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si 
juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care 
contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-
teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat. 

 
Art. 7. - (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 de cm3 sau 
fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator: 

 



Tipuri de autovehicule 

Mijloace de transport cu tractiune mecanica 

Suma, in lei, pentru 

fiecare grupa 

de 200 cm3 sau fractiune 

din aceasta 

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana 
la 1600 cm3 inclusiv 

8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv 18 
 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv 72 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv 144 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3 290 
6. Autobuze, autocare, microbuze 24  
7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone   
inclusiv, precum si autoturismele de teren din productie interna 

30 

8. Tractoare inmatriculate 18 
 II.   Vehicule  inregistrate  
1.  Vehicule cu capacitate cilindrica lei/200 cmc 
1.1. Vehicule  inregistrate cu capacitate cilindrica < 4800 cm 4  
1.2. Vehicule  inregistrate cu capacitate cilindrica > 4800 cm 6 
2.   Vehicule fara capacitate cilindrica 150 lei/an 

 
În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 
 ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ 
 │    │    Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă     │          Impozitul           │ 
 │    │                                                                  │         (în lei/an)          │ 
 │    │                                                                  ├───────────────┬──────────────┤ 
 │    │                                                                  │Ax(e)          │Alte sisteme  │ 
 │    │                                                                  │motor(oare) cu │de suspensie  │ 
 │    │                                                                  │sistem de      │pentru axele  │ 
 │    │                                                                  │suspensie      │motoare       │ 
 │    │                                                                  │pneumatică sau │              │ 
 │    │                                                                  │echivalentele  │              │ 
 │    │                                                                  │recunoscute    │              │ 
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ I  │două axe                                                          │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone            │       0       │      133     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone            │      133      │      367     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone            │      367      │      517     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone            │      517      │    1.169     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 5 │Masa de cel puţin 18 tone                                     │      517      │    1.169     │ 
 ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ II │3 axe                                                             │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone            │      133      │      231     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone            │      231      │      474     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone            │      474      │      615     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone            │      615      │      947     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 5 │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone            │      947      │    1.472     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 6 │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone            │      947      │    1.472     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 7 │Masa de cel puţin 26 tone                                     │      947      │    1.472     │ 
 ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ III│4 axe                                                             │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone            │      615      │      623     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone            │      623      │      973     │ 



 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone            │      973      │    1.545     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone            │    1.545      │    2.291     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 5 │Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone            │    1.545      │    2.291     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 6 │Masa de cel puţin 32 tone                                     │    1.545      │    2.291     │ 
 └────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘ 
 

 În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă 
cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport 
este egal cu suma corespunzătoare prevă zută în tabelul următor: 
 
 ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ 
 │    │    Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă     │          Impozitul           │ 
 │    │                                                                  │         (în lei/an)          │ 
 │    │                                                                  ├───────────────┬──────────────┤ 
 │    │                                                                  │Ax(e)          │Alte sisteme  │ 
 │    │                                                                  │motor(oare) cu │de suspensie  │ 
 │    │                                                                  │sistem de      │pentru axele  │ 
 │    │                                                                  │suspensie      │motoare       │ 
 │    │                                                                  │pneumatică sau │              │ 
 │    │                                                                  │echivalentele  │              │ 
 │    │                                                                  │recunoscute    │              │ 
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ I  │2+1 axe                                                           │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone            │        0      │        0     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone            │        0      │        0     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone            │        0      │       60     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone            │       60      │      137     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 5 │Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone            │      137      │      320     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 6 │Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone            │      320      │      414     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 7 │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone            │      414      │      747     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 8 │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone            │      747      │    1.310     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 9 │Masa de cel puţin 28 tone                                     │      747      │    1.310     │ 
 ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ II │2+2 axe                                                           │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone            │      128      │      299     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone            │      299      │      491     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone            │      491      │      721     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone            │      721      │      871     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 5 │Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone            │      871      │    1.429     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 6 │Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone            │    1.429      │    1.984     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 7 │Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone            │    1.984      │    3.012     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 8 │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone            │    1.984      │    3.012     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 9 │Masa de cel puţin 38 tone                                     │    1.984      │    3.012     │ 
 ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ III│2+3 axe                                                           │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone            │    1.579      │    2.197     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone            │    2.197      │    2.986     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 40 tone                                     │    2.197      │    2.986     │ 
 ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ IV │3+2 axe                                                           │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone            │    1.395      │    1.937     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone            │    1.937      │    2.679     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 



 │    │ 3 │Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone            │    2.679      │    3.963     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 44 tone                                     │    2.679      │    3.963     │ 
 ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ V  │3+3 axe                                                           │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone            │      794      │      960     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone            │      960      │    1.434     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone            │    1.434      │    2.283     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 44 tone                                     │    1.434      │    2.283"    │ 
 └────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘ 

  
 (3) In cazul unui atas, impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, 
motoretele si scuterele respective. 
(4) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de 
autovehicule prevazuta, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare din 
tabelul urmator:  

Remorci, semiremorci, rulote 

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 
  (5) 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 1119 
5. Scutere de apa 210 
6. Remorchere si impingatoare: X 
a) pana la 500 CP inclusiv 559 
b) peste 500 CP si pana la 2.000 CP inclusiv 909 
c) peste 2.000 CP si pana la 4.000 CP inclusiv 1398 
d) peste 4.000 CP 2237 
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune 
din acesta 

182 

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: X 
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone 
inclusiv 

182 

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si 
pana la 3.000 tone inclusiv 

280 

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone 490 
    (6) Dacă mijlocul de transport, înregistrat, nu are caracteristicile unui autovehicul, nu intră sub 
incidenţa prevederilor art. 263 alin. (2), (4), (5) sau (6) din Codul fiscal, în vederea stabilirii impozitului 
pe mijloace de transport, fiind considerat utilaj. 
    Dacă mijlocul de transport, înregistrat, este prevăzut cu roţi şi axe fără a avea autopropulsie se 
impozitează conform art. 263 alin. (6) din Codul fiscal, pentru categoria remorci, semiremorci sau rulote. 
  Dacă mijlocul de transport, înregistrat, este prevăzut cu roţi, axe şi autopropulsie, impozitul se 
stabileşte conform art. 263 alin. (2), (4) sau (5) din Codul fiscal, după caz. 
     Dacă un mijloc de transport prevăzut la alin. (1) şi (3) nu are carte de identitate atunci se datorează 
taxa prevăzută la art. 283 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal. 



 
 Art. 8. - (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele 

de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.  
(2) – a) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul 

an de catre contribuabili, persoane fizice, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda 
o bonificatie de  10%  .  
              - b) Pentru Persoanele Juridice nu se acorda Bonificatie. 

(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, 
persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. 
In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul 
este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la 
impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 

(4) In cazul pers. fizice, nivelul impozitelor pentru mijloace de transport, se majoreaja cu 15%, 
ramanand la nivelul anului 2012, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Codul Fiscal. 

 (5) In cazul pers. juridice, nivelul impozitelor pentru mijloacele de transport, se majoreaza cu 
20% , ramanand la nivelul anului 2012, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Codul 
Fiscal 

 Art. 9. - Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie prevazuta in 
prezentul capitol trebuie sa plateasca taxa mentionata in acest capitol la compartimentul de specialitate al 
autoritatii administratiei publice locale inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia 
necesara.  

 Art. 10. - (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban,  

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism Taxa (lei) 2013 
a) Pana la 150 m2 inclusiv 6  
b) Intre 151 m2 si 250 m2 inclusiv 7  
c) Intre 251 m2 si 500 m2 inclusiv 9  
d) Intre 501 m2 si 750 m2 inclusiv 12  
e) Intre 751 m2 si 1.000 m2 inclusiv 14  
f) Peste 1.000 m2 14+ 0,01 leu/m2 pentru fiecare m2 care 

depaseste 1.000 m2 
   (2) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita 
ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.  

(3) 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 se calculeaza inmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau de excavatie cu o 
valoare stabilita de consiliul local, se majoreaza cu 10%, devenind 9 lei /m². 

(4) 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.  

(5) 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.  

(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de 
expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de 
afisaj, a firmelor si reclamelor, se majoreaza cu 10%, devenind 9 lei, pentru fiecare metru patrat de 

suprafata ocupata de constructie. 
(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele 

prevazute in alt alineat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de 

constructie, inclusiv instalatiile aferente.  
(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este 

egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. 
In cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat 
sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza a fi demolata.  



(9) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este 
egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.  

(10) 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, se 
majoreaza cu 10%, devenind in suma de 14 lei pentru fiecare racord. 

(11) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism si a documentatiei de urbanism de catre 
comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din 
cadrul consiliului local, se majoreaza cu 10%, devenind in suma de 17 lei . 

(12) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste in suma 
de 9 lei . 

(13) Taxa acord principiu, se majoreaza cu 10%, devenind in suma de 99 lei. 

 Art. 11. - (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati 
economice, se majoreaza cu 10%, devenind in suma de 88 lei  in mediul urban. 

(1/1) Autorizatiile prevazute la alin. (1) se vizeaza anual, pana la data de 31 decembrie a anului in 
curs pentru anul urmator. Taxa de viza reprezinta 50% din cuantumul taxei prevazute la alin. (1) – 44 

lei. 
(2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare, se majoreaza cu 10%, devenind in 

suma de 22 lei 
(3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 

planuri, detinute de consiliile locale, se majoreaza cu 10%, devenind in suma de  35 lei . 
(4) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator, se majoreaza cu 10%, devenind in suma de 

88 lei . Certificatele de producator se vizeaza trimestrial.Taxa de viza reprezinta 25% din cuantumul 
taxei prevazute pentru eliberarea certificatului de producator– 22 lei. 

(5) Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din economia 
nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, in clasa  
5610 (5530) - restaurante si 5630 (5540) baruri, datoreaza bugetului local al  orasului, o taxa pentru 
eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, stabilita 
dupa cum urmeaza : 
 
CAEN 5610 Restaurante :    CAEN 5630 Baruri:   
-  Zona A -13 lei /mp.     -  Zona A - 7 lei /mp. 
-  Zona B – 6 lei /mp.     -  Zona B – 5 lei /mp. 
-  Zona C – 4 lei /mp.     -  Zona C – 3 lei /mp. 
-  Zona D – 1 lei /mp.     -  Zona D – 1 lei /mp. 

.  
 (6) Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in cazul in care 

comerciantul indeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul in a carui raza de 
competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare. 

Art. 12. - (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) Cota taxei se stabileste ca fiind 3% din valoarea contractului.  
 Art. 13. - (1) Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru 

reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre 
bugetul local al autoritatii administratiei publice locale in raza careia 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, se 
majoreaza cu 10%, devenind in suma de 35 lei ; 

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, se 
majoreaza cu 10%, devenind in suma de 25 lei . 



 

 
(3) Persoanelor care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate vor depune o 

declaratie anuala la compartimentul de specialitate ale autoritatii administratiei publice locale.   
Art. 14. - (1) Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau 

alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul prevazut in prezentul capitol, 
denumit in continuare impozitul pe spectacole.  

(2) Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza 
careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.  
  Art. 15. - (1) Cu exceptiile prevazute la art. 275 din Codul Fiscal, 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 se determina dupa cum urmeaza:  
a) in cazul unui spectacol de teatru, ca 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, cota de impozit este egala cu 2%;  

b) in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a), cota de impozit este 

egala cu 5%.  
    c) Pentru manifestările artistice şi competiţiile sportive impozitul pe spectacole se stabileşte asupra 
încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare, valoare care nu include TVA, prin 
aplicarea următoarelor cote: 
    - 2% pentru manifestările artistice de teatru, de operă, de operetă, de filarmonică, cinematografice, 
muzicale, de circ, precum şi pentru competiţiile sportive interne şi internaţionale; 
    - 5% pentru manifestările artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte 
asemenea manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional. 
  Art. 16. - (1) In cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc intr-o 
videoteca sau discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei prevazute in 
prezentul articol.  
 (2) Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica sau de activitate 
distractiva, prin inmultirea numarului de metri patrati ai suprafetei incintei videotecii sau discotecii cu 
suma stabilita de consiliul local, astfel:  

a) in cazul videotecilor, suma este de   2 lei . 
b) in cazul discotecilor, suma este de  3 lei . 
(3) Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin inmultirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu 

coeficientul de corectie corespunzator, precizat in tabelul urmator:  
  

Rangul localitatii Coeficient de corectie 

0 8,00 
I 5,00 
II 4,00 

III 3,00 

IV 1,10 
V 1,00 

  (4) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol 
au obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice 
locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaratia se depune pana la 

data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei in care sunt programate spectacolele respective.  
 Art. 17. - (1) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15, inclusiv, a lunii 

urmatoare celei in care a avut loc spectacolul. 
 Art. 18. - (1) Pentru sederea intr-o unitate de cazare, din raza administrativ teritoriala a localitatii 

se percepe o taxa.  
 
 
 




