
     R O M A N I A 
JUDETUL MURES 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  
     P O G A C E A U A 
 
 
          
 
 

H O T A R A R E A    N R. 2/2011 
din 31 ianuarie 2011 

 
                             privind nivelul impozitelor si taxelor locale pe anul 2011 
 

             Consiliul local al comunei Pogaceaua, judetul  Mures, intrunit in sedinta 
ordinara de lucru in data de 31 ianuarie 2011 

          Avand in vedere, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, H.G. nr.44/2004 privind normele metodologice de aplicare a 
Legii nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.343/2006 pentru 
modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privin Codul fiscal, O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. 
nr.1050/2004 privind Normele de aplicare a O.G. nr. 92/2003, propunem stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011.  

           Avand in vedere initiativa Primarului comunei Pogaceaua; 

          Avand in vedere referatelede specialitate intocmite de directiile si serviciile din 
cadrul Primariei comunei Pogaceaua, precum si avizele comisiilor de specialitate 

         In temeiul prevederilor art. 36, alin. ( 4), lit. c si art. 45, alin (2), lit. c din Legea nr. 
215/2001, privind administratia publica locala, republicata; 

h o t a r a s t e: 

          Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2011, dupa cum 
urmeaza: 

IMPOZITUL PE CLADIRI: 

      Impozitul pe cladiri – persoane fizice 

      Art. 2. (1) Impozitul pe cladiri persoane fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de 
0,1% asupra valorii impozabile a cladirii: 

        (2) Valoarea impozabila a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei construite 
desfasurate a cladirii, exprimata in metrii patrati, cu valoarea corespunzatoare din 
tabelul urmator – anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.                      



ANEXĂ NR.1 din 31.01.2011 

CAPITOLUL I –IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

VALORILE IMPOZABILE 

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul 

persoanelor fizice (Art.251 alin.1) 

         
  

Tipul clădirii 

  

               Valoare impozabilă 

                        (lei/mp) 

  
Cu instalaţii de apă, 

canalizare,electrice, 

încălzire 

(cond. cumulative) 

fără instalaţii de apă 

canalizare, electrice, 

încălzire 

1 2 3 

  
Clădiri:     

A. Clădire 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  

806 

  

478 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, 
din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci sau din orice 

materiale nesupuse unui tratament 
tremic şi/sau chimic 

219 137 

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  

137 123 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din 
lemn,din piatră naturală, din cărămidă 

nearsă, din vălătuci sau din orice 
materiale nesupuse unui tratament 

termic şi/sau chimic  

82 54 



E. În cazul contribuabilului 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 contribuabilului 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 

      În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 
0,1% la valoarea impozabilă a clădiri, prevăzut la art.251 alin.(1) din Legea nr. 
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare .         

Ajustarea valorilor impozabile a clădirilor se determină conform coeficienţilor de 
corecţie corespunzători, prevăzuţi în următorul tabel : 
                                                                                   

Localitatea Zona localităţii Rangul localităţii Coeficient corecţie 

POGĂCEAUA A IV 1,10 

               VĂLENI A V 1,05 

    

  

         Art. 3 Persoanele fizice care au in proprietate două sau mai multe clădiri datorează 
un impozit pe clădiri majorat, conform art. 252 alin.(1) din Legea nr. 571/2003  

a)     cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;  

b)    cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;  

c)     cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de 
domiciliu.  

        Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-
(7) 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 vchime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de 
ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;   



c)       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 lucrari .        

        Art. 4    Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri datorat pentru întregul 
an de către contibuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv ,se acordă o 
bonificaţie de 10%.                      

        Majorarea anuală prevăzută la art.287 din Legea 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare nu se aplică în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice în anul 
2010.   

IMPOZIT CLADIRI PERSOANE JURIDICE 

 

          Art. 5   Cota de impozitare pentru clădirile aparţinând persoanelor juridice  
este de 1,5% aplicată la valoarea de    inventar a acestora.  

         Art. 6   În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimi 3 ani anteriori 
anului fiscal de referinţă, cota de      impozitare este de 10% aplicată la valoarea de 
inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la 
sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au 
fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului este cea prevăzută la 
punctual a) diminuată cu 15% . 

        Art. 7    Majorarea anuală prevăzută la art.287 din Legea 571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare este    de 20% în cazul impozitului pe clădiri 
persoane juridice.  

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

     Art. 8 Pentru terenurile din intravilan  impozitul pentru anul 2011 se stabileste 
conform tabelului de mai jos. 

    IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – 
TERENURI CU CONSTRUCŢII  

                                                            lei/ha       

Localitatea Zona Rangul Impozit teren(lei/ha) 

  
   POGĂCEAUA A IV 766 
    VĂLENI SI 

CELELALTE SATE  
A V 613 

    



 

    IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN  

ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU 
CONSTRUCŢII 

  Categoria de 
folosinţă 

  

Zona A 
Pogaceaua 

(lei/ha) 

  

Coeficient 

corecţie 

pt.rangul IV 

Valeni 

(lei/ha) 

  

Coeficient 

corecţie 

pt.rangul V 
1. Arabil 24 1,10 24 1,05 
2. Păşuni 18 1,10 18 1,05 
3. Fâneţe 18 1,10 18 1,05 
4. Vii 40 1,10 40 1,05 
5. Livezii 46 1,10 46 1,05 
6. Păduri şi alte 

terenuri cu 
vegetaţie 
forestieră 

24 1,10 24 1,05 

7. Terenuri cu 
ape 

13 1,10 13 1,05 

8. Drumuri şi 
căi ferate 

X X X X 

9. Neproductiv X X X X  

      Art. 9 Pentru terenurile situate in extravilanul localitatii impozitul  pentru anul 2011 
se stabileste conform tabelului de maio jos: 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

Nr. 

crt. 

  

Categoria de folosinţă 

  

Zona A 
Pogaceaua(lei/ha) 

clasa de calitate IV 

 

Valeni(lei/ha) 

clasa de calitate V 

 
1. Terenuri cu construcţii 

* 
27 27 

2. Arabil 43 43 
3. Păşuni 24 24 
4. Fâneţe 24 24 



5. Vie pe rod ,alta decât 
cea prevăzută la 

nr.crt.5.1 

48 48 

5.1 Vie până la intrarea pe 
rod 

  X 

6. Livada pe rod, alta 
decât cea prevăzută la 

nr. crt.6.1 

48 48 

6.1 Livadă până la 
intrarea pe rod 

X   

7. Pădure sau şi alt 
terenu cu vegetaţie 

forestieră, cu excepţia 
celui prevăzut la 

nr.crt.7.1 

14 14 

7.1 Pădure în vârstă de 
până la 20de ani şi 

pădure cu rol de 
protecţie 

X X 

8. Teren cu apă,altul 
decât 

cel cu amenajări 
piscicole 

5 5 

8.1 Teren cu amenajări 
piscicole 

29 29 

9. Drumuri şi căi ferate X X 
10. Teren neproductiv X X 

  a)    Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren datorat pentru întregul an de 
către contibuabili, până  la data de 31 martie a anului respectiv ,se acordă o bonificaţie 
de 10%.                                                                        

b)  Majorarea anuală prevăzută la art.287 din Legea 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare nu se aplică în cazul impozitului pe teren persoane fizice şi 
juridice în anul 2011.  

CAPITOLUL III 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

      Art. 10. In cazul oricaruia dintre mijloacele de transport cu tractiune mecanica 
impozitul se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestora, prin inmultirea 
fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din acesta cu suma corespunzatoare din tabelul 
urmator : 

(Art. 263, alin.2) 



          

    Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare 12 tone 
(Art.263 alin.3) 

  

  

  

  

Numărul axelor şi masa totală autorizată 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate 

exclusiv în operaţiunile 
de transport intern 

Impozitul, în lei, 
pentru vehiculele 
angajate exclusiv 
în operaţiunile de 
transport intern şi 

internaţional 
Vehicule cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie 

Vehicule 
cu sistem 

de 
suspensie 
pneumati
că sau un 
echivalen

t 
recunosc

ut 

Vehicul
e cu alt 
sistem 

de 
suspens

ie 

I.  Vehicule cu două axe   

1) Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu 
mai mult de 13 tone 

0 102 0 127 

2) Masa nu mai puţin 13 tone, dar nu 102 282 127 352 

  

Tipuri de autovehicule 

Suma în lei 
pt. fiecare 

grupă de 200 
cm3 sau 

fracţiune din 
aceasta 

  
a) motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu cap. cilindrică de 

până la 1600 cmc inclusiv 
8 

b) autoturisme cu cap.cil.între 1601 cmc şi 2000 cmc inclusiv 18 
c) autoturisme cu cap. cil. între 2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv 72 
d) autoturisme cu cap. cil. intre 2601 cmc şi 3000 cmc incusiv 144 

e) autoturisme cu cap. cil. de peste 3001 cmc 290 
f) autobuze, autocare, microbuze 24 

g) alte autoveh. cu masa totală maximă autorizată de până la 

   12 tone inclusiv, precum şi autoturisme de teren din producţia 

   internă 

  

30 

h) tractoare înmatriculate 18 



mai mult de 14 tone 
3) Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu 

mai mult de 15 tone 
282 396 352 495 

4) Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu 
mai mult de 18 tone 

396 897 495 1121 

II. Vehicule cu trei axe 
1) Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu 

mai mult de 17 tone 
102 177 127 221 

2) Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu 
mai mult de 19 tone 

177 364 221 454 

3) Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu 
mai mult de 21 tone 

364 472 454 589 

4) Masa nu mai puţin de 21 tone,  dar nu 
mai mult de 23 tone 

472 727 589 908 

5) Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu 
mai mult de 25 tone 

727 1129 908 1412 

6) Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu 
mai mult de 26 tone 

727 1129 908 1412 

III. Vehicule cu patru axe 
1) Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu 

mai mult de 25 tone 
472 478 589 598 

2) Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu 
mai mult de 27 tone 

478 747 598 933 

3) Masa nu mai puţin de 27 tone, dar nu 
mai mult de 29 tone 

747 1185 933 1481 

4) Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu 
mai mult de 31 tone 

1185 1758 1481 2197 

5) Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu 
mai mult de 32 tone 

1185 1758 1481 2197 

      

  

Combinaţii de autovehicule ( autovehicule articulate sau trenuri  rutiere ) de transport 
marfă cu masa totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone (Art.263, alin.5) 

  

  

Numărul axelor şi masa totală 
autorizată 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate 

exclusiv în operaţiunile 
de transport intern 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate 

exclusiv în operaţiunile 
de transport intern şi 

internaţional 
Vehicule cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalent 

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalent 

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie 



recunoscut recunoscut 
I. Vehicule cu 2+1 axe 

1) Masa nu mai puţin de 12 tone, 
dar nu mai mult de 14 tone 

0 0 0 0 

2) Masa nu mai puţin de 14 tone, 
dar nu mai mult de 16 tone 

0 0 0 0 

3) Masa nu mai puţin de 16 tone 
dar nu mai mult de 18 tone 

0 46 0 58 

4) Masa nu mai puţin de 18 tone, 
dar nu mai mult de 20 tone 

46 105 58 131 

5) Masa nu mai puţin de 20 tone, 
dar nu mai mult de 22 tone 

105 246 131 307 

6) Masa nu mai puţin de 22 tone, 
dar nu mai mult de 23 tone 

246 318 307 397 

7) Masa nu mai puţin de 23 tone, 
dar nu mai mult de 25 tone 

318 573 397 716 

8) Masa nu mai puţin de 25 tone, 
dar nu mai mult de 28 tone 

573 1005 716 1256 

II. Vehicule cu 2+2 axe   
1) Masa nu mai puţin de 23 tone, 

dar nu mai mult de 25 tone 
99 230 123 287 

2) Masa nu mai puţin de 25 tone, 
dar nu mai mult de 26 tone 

230 377 287 471 

3) Masa nu mai puţin de  26 tone, 
dar nu mai mult de 28 tone 

377 553 471 692 

4) Masa nu mai puţin de 28 tone, 
dar nu mai mult de 29 tone 

553 668 692 835 

5) Masa nu mai puţin de 29 tone, 
dar nu mai mult de 31 tone 

668 1097 835 1371 

6) Masa nu mai puţin de 31 tone, 
dar nu mai mult de 33 tone  

1097 1522 1371 1902 

7) Masa nu mai puţin de 33 tone, 
dar nu mai de 36 tone 

1522 2311 1902 2888 

8) Masa nu mai puţin de 36 tone, 
dar nu mai mult de 38 tone 

1522 2311 1902 2888 

III. Vehicule cu 2+3 axe 
1) Masa nu mai puţin de 36 tone, 

dar nu mai mult de 38 tone 
1211 1686 1514 2107 

2) Masa nu mai puţin de 38 tone, 
dar nu mai mult de 40 tone 

1686 2291 2107 2863 

IV. Vehicule cu 3+2 axe 
1) Masa nu mai puţin de 36 tone, 

dar nu mai mult de 38 tone 
1070 1486 1338 1857 

2) Masa nu mai puţin de 38 tone, 
dar nu mai mult de 40 tone 

1486 2055 1857 2569 

3) Masa nu mai puţin de 40 tone, 2055 3040 2569 3800 



dar nu mai mult de 44 tone 
V. Vehicule cu 3+3 axe 

1) Masa nu mai puţin de 36 tone, dar 
nu mai mult de 38 tone 

609 737 761 921 

2) Masa nu mai puţin de 38 tone, dar 
nu mai mult de 40 tone 

737 1100 921 1375 

3) Masa nu mai puţin de 40 tone, dar 
nu mai mult de 44 tone 

1100 1751 1375 2189 

      

                  

                                Remorci, semiremorci sau rulote  

                                         (Art.263, alin 6) 

Masa totală maximă autorizată lei/an 

  
a) Până la o tonă inclusiv 8 

b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone 29 
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 45 

d) Peste 5 tone 55 

  

           Art. 11 . Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport 
datorat pentru întregul an de către contibuabili, până la data de 31 martie a anului 
respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.            

CAPITOLUL IV 

    TAXA PT. ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢILOR  

                Art. 12. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism  si a autorizatiilor  se 
stabileste conform tabelului de mai jos 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa(lei) 

  
a) până la 150mp inclusiv  5 

b) între 151 şi 250 mp inclusiv 6 
c) între 251 şi 500 mp inclusiv  8 
d) între 501 şi 750 mp inclusiv 10 
e) între 751 şi 1000 mp inclusiv 12 

f) peste 1000 mp  12+ 0,01 lei/mp pentru 
fiecare  mp ce depăşeşte 



       

2. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care 
urmează a fi folosită ca locuinţă este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcii .   

3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor 
geotehnice , ridicărilor topografice , exploatărilor de carieră , balastierelor , 
sondelor de gaz şi petrol , precum şi altor exploatări se calculează înmulţind 
numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau excavaţie cu 7 lei  

4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesară pentru lucrările de organizare de 
şantier în vederea realizării unei construcţii , care nu sunt incluse în altă 
autorizaţie de construire , este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
organizare de şantier. 

5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi , căsuţe sau 
rulote , ori campinguri este egală cu 2%din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţie. 

6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri , tonete , cabine 
, spaţii de expunere , situate pe căile şi în spaţiile publice şi pentru amplasarea 
corpurilor şi panourilor de afişaj , a firmelor şi reclamelor este de 7 lei pentru 
fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie . 

7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie 
decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din 
valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie , inclusiv instalaţiile aferente . 

8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială , a unei 
construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei , stabilită 
pentru determinarea impozitului pe clădiri . În cazul desfiinţării parţiale a unei 
construcţii , taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte 
porţiunea din costrucţie care urmează a fi demolată . 

9. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau  a unei autorizaţii de 
construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului 
sau autorizaţiei iniţiale . 

10. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrarile de racorduri şi 
branşamente la reţele publice de apă , canalizare , gaze , termice , energie electrică 
, telefonie şi televiziune prin cablu este de 11 lei pentru fiecare racord . 

11. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajrea teritoriului , de către primari sau de structurile de specialitate din 
cadrul consiliului judeţean este de 13 lei . 

12. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este în 
sumă de 6 lei. 

13. Taxa prevăzută la alin. (12) , nu se aplică persoanelor care sunt beneficiare ale 
Legii 416/2001 şi pentru persoanele care solicită certificatul respectiv pentu 
abţinerea indemnizaţiei de şomaj .  

14. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 
alte asemenea planuri , deţinute de consiliul local este de 28 lei , pentru fiecare 
metru pătrat sau fracţiune de metru pătrat 

supraf. de 1000mp. 



15. Taxa pentru eliberarea certificatului de producător este de 20 lei , iar viza 
trimestrială de 5 lei   

16. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 
economice este de 13 lei  

17. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare este de 17 lei  
18. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind  desfăşurarea 

activităţii de alimentaţie publică pentru comercianţii a căror activitate se 
desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională –CAEN , 
aprobată prin HGR nr.626/1997 , cu modificările ulterioare , în clasa 5530-
restaurante şi 5540 – baruri este de 120 lei . 

                  CAPITOLUL V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE 
RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE  

(Art.271, alin. 2)  

               Art. 13. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

a) în cazul unui afişaj situate în locul în care persoana 
derulează o activitate economică 

  

28 lei/an/mp  
b) în cazul oricărui alt panou , afisaj sau structură de 

afişaj pentru reclamă şi publicitate 
  

20 lei/an/mp 

 

CAPITOLUL VI – IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

       Art. 14  Manifestarea artistică sau activitatea distractivă :  

(Art.275, alin2) 

în cazul videotecilor 1 leu / mp 
în cazul discotecilor 1 leu / mp 

 

CAPITOLUL VII – ALTE TAXE 

1. Taxa zilnică pentru utilizarea temporală a locurilor publice şi pentru vizitarea 
muzeelor , a caselor memoriale , sau a monumentelor istorice – 13 lei pezi. 

2. Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul 
obţinerii de venit – 13 lei pe zi. 

3. Taxa anuală pentru vehicule lente  - 34 lei pe an 
4. Taxa anuală pentru tractoare neînmatriculate -100 lei pe an  
5. Taxa pentru remăsurarea terenului de către Comisia de fond funciar în cazul 

proprietarilor care solicită acest lucru ulterior punerii în posesie cu aceste terenuri 
este de 100 lei  



6. Taxa specială pentru organizarea serviciului de pază 30 lei pe an  
7. Taxa salubrizare 30 lei pe an 

CAPITOLUL VIII - TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

Taxa pentru eliberarea de certificate şi adeverinţe de  către 
organele admnistraţiei publice locale 

2 

Taxa pentru eliberarea certificatelor de proprietate  

   pentru animale :-  sub 2 ani 

                               - peste 2 ani 

  

2 

2 
Taxa pentru transcrierea proprietăţii animalelor 

                               - pt. animale sub 2 ani 

                               - pt. animale peste 2 ani 

  

2 

2 
 Taxă pentru eliberarea certificatelor fiscale                   6    

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

6 

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

                13  

 
Înregistrarea la cerere , în actele de stare civilă a desfacerii 

căsătoriei 
2 

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

2 

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

13 lei/ha sau 
fracţiune de ha 

  
 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară , la cerere , a actelor de 

stare civilă 

  

2  

 

 

CAPITOLUL IX –SANCŢIUNI  

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice 

Art.294 alin(2) Constituie contravenţii următoarele fapte : 

a)       depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere 
prevăzute la art 254 alin.(5) şi (6),art.259 alin.(6) şi (7), art.264 

alin.(4), art.267 alin.(14) lit.b), art.277 alin (2), art.281 alin.(2) şi 
art. 290; 



b)      nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art.254 
alin.(5) şi (6), art.259 alin.(6) şi (7), art.264 alin (4), art.267 alin. 

(14) lit.b), art.277 alin. (2), art.281 alin. (2) şi art. 290 
Art.294 alin.(3) Contravenţia prevăzută la ali.(2) lit.a se sancţionează cu amendă 

120 lei, iar cele de la lit.b-d cu amendă 400 lei 
Art.294 alin (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărire, înregistrarea, 

vânzarea ,evidenţa şi gestionarea după caz a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole, constituie contravenţie şi se 

sancţionează 600 lei 
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice 

Art.294 alin(6) În cadrul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale 
amenzilor prevazute la alin.(3) şi (4) se majoreaza cu 300%, 

respectiv: 

- contravenţia prevazuta la alin.2 lit.a se sancţionează cu amendă 
560 lei, iar cele de la lit.b-d cu amendă  1600 

Art.294 alin(6) Încălcarea normelor tehnice privind tipărire, înregistrarea, 
vânzarea ,evidenţa şi gestionarea după caz a abonamentelor şi a 

biletelor de intrare la spectacole, constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă 2200 lei  
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