
                ROMANIA 
JUDETUL IASI 

COMUNA CUCUTENI 
C.F. 4540984 trezoreria TG-FRUMOS 
Site-ul Web:  www.primariacucuteni .ro 
E-mail secretar@primariacucuteni .ro 

Tel/Fax 0232 / 717007 

     Nr. 3568 din 16.05.2014  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 

               Primarul  comunei Cucuteni, judeţul Iaşi, 
               Având în vedere prevederile    Hotărârile  Guvernului  nr. 1309 din 27 decembrie 2012    
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, 
precum şi amenzile aplicabile începand cu anul 2013 ; 
              Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ,modificată ; 
              Având în vedere prevederile Legii  nr. 356 din 18 decembrie 2013  a bugetului de stat pe 
anul 2014 ;              
            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu 
modificările şi completările  ulterioare ; 
            Având în vedere prevederile Legii nr.571/2003-Codul Fiscal cu modificarile şi completările 
ulterioare ; 
 
  In temeiul art. 45 al. (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată,  
modificată şi  completată , emite următorul  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

          Atr.1 Se stabilesc  impozitele si taxele locale pentru anul 2015 conform Anexei nr.1 care face 
parte integranta din prezenta . 

                 Art. 2. Se stabileşte cota de 10% reprezentând  bonificaţie acordată persoanelor fizice pentru 
plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei asupra mijloacelor de 
transport, datorate pentru întregul an până la data de 31 martie a anului fiscal                         
         Art.3. Compartimentul,contabilitate din cadrul primăriei va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei  hotărâri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     Art.4. Începând cu data de 1 ianuarie 2015 ,Hotarârea consiliului local nr.33/2013, îşi încetează 
aplicabilitatea. 
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                     ANEXA  NR.1      La Proicetul de   hotărâre   nr. 3568/16.05.2014 

            
    
              Valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3), impozitele şi taxele locale care constau într-o anumită 
sumă în lei şi care se indexează/ajustează anual, în condiţiile art. 292, şi, respectiv, art. 295 alin. (12), precum şi 
amenzile care se actualizează potrivit art. 294 alin. (7) 
  

                                                            CAPITOLUL II 
                                            IMPOZITUL   ŞI  TAXA    PE   CLĂDIRI 

                                                    VALORILE  IMPOZABILE 
   pe metru pătrat de suprafaţă  construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor  fizice  
 

    Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă –lei mp 

Cu instalaţii de apă,canalizare, 
electricitate  şi încălzire lei/mp 

Fără instalaţii de apă 
,canalizare ,electricitate 
 sau încălzire-lei/mp  

0 1 2 

A.Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi 
exteriori ,din cărămidă arsă, sau din orice alte  
materiale rezultate în urma  unui trtament termic 
şi/sau chimic 
 

 935                      555  

B.Clădire cu pereţii exteriori  din  lemn, din piatră 
naturală ,din cărămidă nearsă, din vălătuci sau  din 
orice alte  materiale  nesupuse  unui tratament 
termic şi/sau chimic 

254 159 

C. Clădire- anexă  cu cadre din beton  armat sau 
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice 
alte materiale rezultate în urma unui tratament 
termic şi/sau chimic 

159 143 

D.Clădire- anexă cu pereţi exteriori din lemn,din 
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci 
sau din orice alte  materiale nesupuse unui 
tratament termic şi/sau chimic 

95 63 

E.În cazul contibuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol 
şi/sau la mansardă,utilizate ca locuinţă, în oricare 
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D 

75% din suma care 
 s-ar aplica clădirii 
 
 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
 

F.În cazul contibuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol 
şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât 
cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit.A-D 

50% din suma care 
 s-ar aplica clădirii 
 
 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
 

  
-(1) În cazul persoanelor fizice , impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la 
valoarea impozabilă a clădirii. 



  -(2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite,pentru stabilirea  valorii impozabile a 
clădirii se identifică  în tabelul prevăzut la alin.(3)valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului 
clădirii respective.. 
 -(3) Valoarea impozabilă a unei clădiri se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a 
clădirii,exprimată în metri pătraţi,cu valoarea corespunzătoare din tabelul de mai sus. 
 -(4)Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor 
nivelurilor clădirii,inclusive ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la  subsol, exceptând suprafeţele 
podurilor care sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite. 
-(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona  în care este  amplasată  
clădirea ,prin înmulţirea   valorii determinate conform alin.(3) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut 
în  următorul tabel: 
 

Zona în cadrul localităţii                             
                         Rangul  localităţii 

                    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 

 
   - Satul  Cucuteni  este de  rangul IV, se va aplica coeficientul  din   Zona  D de         0,95 ; 
   -  Pentru celelalte sate componente ale comunei ragul V coeficientul din zona D de  0,90  
    -(6)Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor  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 
( mai veche de  anul 1960 exclusiv); 
 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 ( între 1960-1980 exclusiv). 
(7)În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea 
impozabilă a acesteia ,  determinată în urma aplicării prevederilor alin.(1)-(6)se majorează cu câte  5% pentru 
fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia. 
(8) 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. 
(9) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior ,atunci suprafaţa 
construită desfăşurată a clădirii  se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coefficient de 
transformare de 1,20. 
Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri 

(1) 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; 
 
(2) Nu intră sub incidenţa alin.(1) persoanele fizice care  deţin în proprietate clădiri dobândite prin 
succesiune legală. 
(3) 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. 

(4) Persoanele fizice prevăzute la alin.(1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de 
specialitateale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora ăşi 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 
    
   IMPOZITUL  PE CLĂDIRI  -  PERSOANE JURIDICE –  
      -(2) cota  de impozit stabilită  prin hotărârea consiliului local Cucuteni este de 1 % şi se calculează prin 
aplicarea unei cote de  1% asupra valorii de inventar a clădirii,actualizate conform prevederilor legale şi 
înregistrat în contabilitatea acestora. 
       -(4) În cazul unei clădiri  a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea  amortizării, valoarea impozabilă 
se reduce cu 15%. 



       -(6) În cazul unei clădiri   care nu au fost reevaluată  în ultimii 3 ani anteriori anului  fiscal de referinţă,cota 
impozitului pe clădiri se stablileşte de Consiliul local  la 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii 
înregistrat în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat  reevaluarea. 
Incepând cu data de 1 ianuarie 2007,pentru clădirile proprietate publică sau privată a  statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale,concesionate,închiriate,date în administrare ori în folosinţă,după caz,persoanelor 
juridice, se stabileşte taxa pe clădiri , care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,locatarilor,titularilor 
dreptului de administrare  sau de folosinţă,după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
      Orice persoană care dobândeşte,construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o 
declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al  autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de 
competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile  de la data  dobândirii, înstrăinării sau construirii. 
       Înstrăinarea unei clădiri , prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când 
titularul dreptului de proprietate  asupra clădirii respective  nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia 
obligaţiilor fiscale  aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este  amplasată 
clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal  contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la 
data de întâi  a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea .Atestarea  achitării obligaţiilor bugetare se face  
prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale . 
 
Plata impozitului 
                  -  (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual ,în două rate egale, până   la datele de         31 
martie şi 30 septembrie inclusiv.      

- (2) Pentru plata cu anticipaţie  a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către 
contribuabil,până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de  10%, 
stabilită prin hotărârea consiliului local. 

- .(3) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili,persoane 
fizice sau juridice , de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte 

 integral până la  31 martie.În cazul în care  contribuabilul deţine  în proprietate mai multe        clădiri amplasate 
pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale ,suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 

CAPITOLUL III 
-  IMPOZITUL  ŞI TAXA PE TEREN 

 

IMPOZITUL  /  TAXA   PE  TERENURILE   AMPLASATE  ÎN   INTRAVILAN -  TERENURI  CU  
CONSTRUCŢII  -   lei / ha ,conform art.258 alin.(2)-(PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE) 

Zona  în 
cadrul 
localităţii 

                 NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2013 

Nivelurile impozitului/taxei pe ranguri de localităţi 

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 

  
 Pentru impozitul pe teren intravilan – teren cu construcţii conform art.258 alin.2 ,impozitul pe teren se 
stabileşte prin  înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare , cu suma  de   348 lei/ha Rangul  IV, Zona 
D pentru satul Cucuteni  şi cu suma de 178 lei/ha Rangul V zona D pentru celelalte sate componente ale 
comunei  . 
                               
   IMPOZITUL/ TAXA PE TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN   
-ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTURCŢII   (PERSOANE 
FIZICE ŞI JURIDICE ) 
                           Conform art.258 alin.(4) 

Nr. 
Crt. Categegoria de folosinta 

 Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2012 
                            ZONA      - lei/ha-               

A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 

2 Păşune 21 19 15 13 

3 Fâneaţă 21 19 15 13 

4 Vie 46 35 28 19 

5 Livadă 53 46 35 28 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie fores. 28 21 19 15 



7 Teren cu ape 15 13 8 * 

8 Drumuri şi căi ferate * * * * 

9 Teren neproductiv * * * * 

 
(5)Suma stabilită  conform alin.(4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în tabelul  
următor: 

   Zona D , rangul IV şi V 

  Rangul localităţii   Coeficientul de corecţie 

   0  8,00 

   I  5,00 

   II  4,00 

   III  3,00 

   IV  1,10 

    V  1,00 

 
Începând cu data de 1 ianuarie 2007,pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrative-teritoriale,concesionate,închiriate,date în administrare ori în folosinţă,se stabileşte taxa pe teren 
care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă,după caz,în condiţii similare impozitului pe teren.  
 

IMPOZITUL  /  TAXA  PE TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  EXTRAVILAN -     conform art.258 
alin.(6)  (PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE) – 

                                                                                   Lei/ha 

Nr. 
Crt. Categegoria de folosinta 

 Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2013 
                            ZONA      - lei/ha-               

A B C D 

1 Teren cu construcţii 31 28 26 22 

2 Arabil 50 48 45 42 

3 Păşune 28 26 22 20 

4 Fâneaţă 28 26 22 20 

5 Vii 55 53 50 48 

6 Livadă 55 53 50 48 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie fors. 16 14 12 8 

8 Teren cu apă,altul decât cel cu amennajări 
piscicole 

6 5 3 1 

9 Teren cu amenajări piscicole 34 31 28 26 

 
Pentru terenurile   din extravilan se foloseşte  Zona D  şi rangul localitatii IV,  
-(6) În cazul unui  teren amplasat în extravilan , impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea 

suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută, înmulţită cu coeficientul de corecţie 
corespunzător prevăzut la art.251 alin(5) 

 
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007,pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrative-teritoriale,concesionate,închiriate,date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren 
care reprezintă sarcina  fiscală a concesionarilor, locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă,după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.     
  
– Plata impozitului 
          -.(1)Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale ,până la datele de 31 martie şi 30 
septembrie inclusiv. 
          -(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren ,datorat pentru întregul an de către contribuabili, 
până la data de 31  martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%, stabilită prin hotărâre a 
consiliului local. 
           -(3) Impozitul anual pe teren,datorat aceluiaşi buget local de caătre contribuabili,persoane fizice şi 
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care 
contribuabilul deţine în proprietate  mai multe terenuri amplasate pe raza  aceleiaşi unitâţi administrativ-
teritoriale, suma de  50  lei se referă la impozitul pe teren cumulat.  
              
 
 



CAPITOLUL IV 
IMPOZITUL PE  MIJLOACELE  DE  TRANSPORT , 

    I.   Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

                     I . Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta)     

1.Motorete,scutere,motociclete şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv 

 
             8 

2.Autoturisme cu vapacitatea cilindrică între 1601 
cm3 şi 2000 cmc inclusiv 

           18 

3.Autoturisme  cu capacitatea cilindrică între 2001 
cm3 şi 2600 cmc inclusiv 

           72 

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601-
cmc şi 3000 cmc inclusiv 

          144 

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste  
3001 cmc 

 
         290 

7.Tractoare înmatriculate             18 
 

              II. Vehicole  înregistrate  
 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică:   lei/200 cmc 
 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 
4.800 cmc                          

   4 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 
4.800 cmc   

   6 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată               150 lei/an  

 
REMORCI,  SEMIREMORCI SAU RULOTE,  
ART.263  alin.(6) 

Maxa  totală  maximă autorizată  Impozitul în lei 

a.Până la 1 tonă inclusiv                    9 

b.Peste 1 tonă,darn u mai mult de 3 tone                  34 

c.Peste 3 tone ,darn u mai mult de 5 tone                  52 

d.Peste 5 tone                   64 

 
-Plata taxei 
      -(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual , în două rate egale până la datele de 31 martie şi 30 
septembrie inclusive. 
      -(2) Pentru plata cu anticipaţie  a impozituluii pe mijlocul de transport,datorat pentru întregul an de către 
contribuabili,până la data de 31 martie a anului respective inclusive, se acordă o bonificaţie de 10%  inclusive, 
stabilită prin hotărâre a consiliului local. 
       -(5) Impăzitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de  către contribuabili, personae 
fizice şi juridice , de până la 50 lei inclusive, se plăteşte  integral până la primul termen de plată.  În cazul în care 
contribuabilul deţine în  proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului 
local al aceleiaşi unităţi administrative-teritoriale, suma de 50 lei se referăa  la impozitul pe mijlocul de transport 
cumulat al acestor 
 
TAXE DE  ÎNMATRICULARE  A AUTOVEHICULELOR ŞI REMORCILOR, AUTORIZARE  PROVIZORIE  DE  
CIRCULAŢIE ŞI AUTORIZARE  DE   CIRCULAŢIE PENTRU  PROBE 

1.  Taxe de înmatriculare  permanentă sau temporară a autovehiculeleor şi remorcilor  

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg 
inclusive 

60 

b) autovehicule şi remorci cu masa maximă autorizată mai mare de 3500 kg  
145 

c.Taxe de autorizare  provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor 
neînmatriculate permanent sau temporar 

 
 9 

d.Taxe de autorizare  a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor  



414 
 

  
CAPITOLUL V 

TAXA PENTRU  ELIBERAREA  CERTIFICATELOR , AVIZELOR ŞI A  AUTORIZAŢIILOR 
 

Art.267 
Alin.(1) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism     Anul 2015  

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa  în  lei 

a) Până la 150 m2,inclusiv     6  

b) Între 151 şi 250 m2, inclusiv     7 

c) Între 251 şi 500 m2,inclusiv     9 

d) Între 501 şi 750 m2,inclusiv     12  

e) Între 751 şi 1000 m2,inclusive     14 

f)  Peste 1000 m2 14+0,01 lei/mp pentru fiecare  
m2 care depăşeşte 1 000 mp 

  
 
 
0,5% din valoarea  
autorizată a lucrării 

 

 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire 
 pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau 
 anexă la locuinţă 
 

 Eliberarea autorizaţiei de  desfiinţare, totală sau partială,  
a unei construcţii 

0,1% din valoarea  
impozabilă  a  
conastrucţiei  
stabilită pt.determ.imp.  
pe clădire  

 
Art.267.alin (4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de forare sau excavări 

      
8 lei,pentru fiecare m.p  
afectat 

Art.267       Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru  
alin.(7)    chioşcuri,tonete,cabine,spaţii de  expunere,situate pe căile şi î  
               şi în  spaţiile publice, precum şi pentru  amplasarea corpurilor şi a 
panourilor de afişaj,a firmelor şi a reclamelor  

   8 lei, inclusive pt.pe 
 fiecare m2 de suprafaţă  
ocupată de  

de construcţie 
    

 Art.267       Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările  
 alin.(11)   de racorduri şi branşamente la reţele publice de  apă, canalizare,          
gaze, termice,energie electrică,telefonie şi te 
                  leviziune prin cablu. 

  13 lei ,inclusiv, pentru  
fiecare  
      racord 

 Art.267    Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către 
   Alin.(12 comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului,de       
                 primari sau de structurile de specialitate din cadrul cons. 
                  judeţean 
            

    15 lei inclusiv 

 Art.267    Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură  
                 Stradală şi adresă  
alin.(13) 

                                  9 lei  

 Art.268   alin.(2)    
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei  
activităţi economice                
 1. în mediul rural 

                                20 lei , 

 Art.268   Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de  pe  
alin.(3)    planuri cadastrale  sau de pe alte asemenea planuri, 
                deţinute de consiliile locale  

                               32 lei, 
 

 Art.268   Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 
alin.(4) 

                                 80 lei 

Art.268    Taxa pentru eliberarea /vizarea  anuală a autorizaţiei  
alin.(5)     privind  desfăşurarea activităţii de alimentaţie  publică 
              (alimentaţie  publică, baruri) 

           (între   0 şi 4195 )  
                    870 lei 



      
CAPITOLUL VI  TAXA  PENTRU  FOLOSIREA  MIJLOACELOR 

DE  RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
 

Art.271 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publi- 
citate :  

Lei/mp sau fracţiune 
de mp 

alin.(2) a) în cazul unui afişaj situat  în  locul în care persoana  
derulează o activitate economică 

     32 

 b) în cazul oricărui alt panou ,afişaj sau structură de afişaj 
 pentru reclamă şi publicitate 

      23 

 
                                                                           CAPITOLUL VII 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
 

ART.275 Manifestarea artistică sau activitatea distractivă :   Lei/mp 

Alin.(2) a)în cazul videotecilor      2 

 b)în cazul discotecilor      3 

 
 

CAPITOLUL XIII 
Art.14   SANCŢIUNI 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice şi juridice 

Art.294 alin.(3) Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.(a) se sancţionează cu amendă de la 70 
lei la 279 lei, iar cele de la lit(b –d), cu amendă de la 279 lei la 696 lei 

Art.294 alin.(6)  În cazul persoanelor juridice,limitele minime şi maxime ale amenzilor 
prevăzute la alin.(3) şi (4)se majorează cu 300%,respectiv: 
- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 
280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 1116 lei la 2784 lei.                                            
 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,          
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor 
de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se  sancţionează cu 
amendă de la 1300 lei la 6312 lei.                     

 
II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

ANEXA 
Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbre 

Nr. 
crt. 

 
Extras din norma juridică                                                  - lei 

 CAPITOLUL I 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul 
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă         Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

şi de notarii publici, precum şi pentru alte    ervicii prestate de unele instituţii publice                              

1 Eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a  oricăror 
alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o 
situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se 
plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare              

  2 

 

2 Eliberarea certificatului de producător                   Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din O. G,nr. 

36/2002 privind impozite si  taxele locale              

3 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:                                      

- pentru animale sub 2 ani                                  2 

- pentru animale peste 2 ani                                2 



 
 
4 

 

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii  asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de 

proprietate:                                                      

- pentru animale sub 2 ani                                  2 

- pentru animale peste 2 ani                                5 

5 Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală Punct abrogat prin art. 1 pct. 144 din Legea nr. 

174/2004 pentru aprobarea O.G nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală                

6 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier  judiciar        2 

7 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a 
schimbării numelui şi sexului                                

15 

8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a 
desfacerii căsătoriei                                     

 2 

9 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă 
române, a actelor de stare civilă întocmite de   
autorităţile străine                                                 

 2 

10 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a 
actelor de stare civilă                                      

2 

11 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor 
pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate           

2 

  
 

TAXE  LOCALE 
 

Eliberarea  certificatelor  de proprietate asupra  animalelor ,  lei pe cap de animal: 
- porcine  

  Lei  

 7 

- ovine    5 

- bovine   7 

Certificarea(transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor pe cap de animal, în 
bilete de proprietate 
            -  pentru animale sub 2 ani    
             - pentru animale peste 2 ani        

 
 
   2 

   5 

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală  12 

Eliberare certificat fiscal pentru succesiuni                                                7                                       

Înregistrarea la cerere , în actele de stare civilă a schimbării 
     numelui   şi a sexului 

 17   

Înregistrarea, la cerere , în actele de stare civilă a menţiunii de  
desfacerea căsătoriei 

 12 

Transcrierea , la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor 
de stare civilă întocmite de  autorităţile străine   

 29 

Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere , a  actelor de 
stare civilă 

 23 

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, 
sustrase,distruse sau deteriorate___________________________               

 23 
 

Adeverinţa cu datele din actele de stare civilă                                                 17 

Taxă adeverinţe stare materială  14 

Taxă adeverinţe    5 

Taxă adeverinţe   14 

- Taxă  pentru  eliberarea Anexei 24 –succesiune   17 

Taxă înregistrare contract arendă                                                            14 



Taxă închiriere cămin cultural 
   

   

-  nunți  116 

 - botezuri,cununii civile   58 

-închiriere veselă   58 

Taxă schiţă pentru vânzare teren,locuinţă                                       104 

Taxă schiţă partaj succesiuni                                                            41 

Taxă formular certificat urbanism , autorizaţie construcţie  ,  fişă tehnică                                                                  7 

Cereri alocaţii stat şi  alocaţie de susţinere      5 

Declaraţie căsătorie                                                                               5 

Taxe pentru oficierea căsătoriilor în zilele nelucrătoare                        58 

Taxe pentru divorţ                                                                             500 

Taxă filmare , fotografiere la oficierea căsătoriilor   12 

Taxe pentru executare copii Xerox pe aparatele proprii din dotarea primăriei 
- A 4 – faţă 
- A4 faţă + verso 
- A3 – faţă    
- A3 faţă+versă                                                                                                                                                                                      

 
    0,3 

   1,00 

   0,8 

   1,5 

Taxa salubrizare 
-  Între 1-2 persoane 
-         3-6 persoane şi peste 

36lei/an 
60 lei/an  
 

 

FACILITĂŢI COMUNE 
  (1.) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe nu se aplică pentru: 
    a) veteranii de război; 
    b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 
celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi în alte legi. 
    (2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datorează: 
    a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu; 
    b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a); 
    c) impozitul pe mijloacele de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu. 
    (3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război 
care nu s-au recăsătorit. 
    (4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei 
activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele 
încadrate în gradul I de invaliditate. 
    (5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică 
prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de 
soţi. 
    (6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice 
prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4). 
    (7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice 
prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (4). 
        (7^ 1) Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului corespunzător 
pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru veteranii de război, 
văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. 
    (8) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică unei persoane începând cu 
prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii. 

                      

PRIMAR 
PAMFILICĂ BRÎNZĂ  


