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T A B L O U L 

 

 
 

CU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE , TAXELE LOCALE SI AMENZILE, STABILITE IN SUME FIXE  

SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 2018 

 

CAPITOLUL I – CODUL FISCAL – TITLUL IX – IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

 

   

 

 I. LEGEA NR.227/2015 privind Codul fiscal 

CAPITOLUL II. – IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI 

A. Persoane fizice 

Art.457 alin.(1)   
 Pentru  anul 2017  pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice  si juridice  , impozitul 

pe cladiri se calculeaza  prin aplicarea  unei cote cuprinse intre 0.08%-0.2% asupra valorii impozabile a cladirii . 

          
 NIVELURILE  PENTRU ANUL 2018 

Cota propusa  asupra valorii  impozabile  a cladirii(%) 

Art.457alin.(1) –cota de impozit  propusa pentru 2018 0.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VALORILE IMPOZABILE 

pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri rezidentiale si cladiri anexa, in cazul persoanelor fizice 

Art.457 alin.(2) 

 

Tipul cladirii 

 

Valoarea impozabila 

-lei/mp- 

Cu instalatii de apa, 

canalizare, electrice si 

incalzire (conditii 

cumulative) 

Fara instalatii de apa, 

canalizare, electrice si 

incalzire 

 NIVELURILE 

EXISTENTE IN 

ANUL 2017 

NIVELURILE  

PROPUSE IN 2018 

NIVELURILE 

EXISTENTE IN 

ANUL 2017 

NIVELURILE 

PROPUSE IN 2018 

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 
1000 1000 600 600 

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 
300 300 200 200 

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 
200 200 175 175 

D. Cladire-anexa cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, 

din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 
125 125 75 75 

E. In cazul contribuabilului  care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la 

subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre 

tipurile de cladiri prevazute la lit. A - D 

 

75% din suma care s-ar aplica cladirii 

 

75% din suma care s-ar aplica cladirii 

F. In cazul contribuabilului  care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la 

subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de 

locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A - D 

 

50% din suma care s-ar aplica cladirii 

 

50% din suma care s-ar aplica cladirii 

  

 

 



Art. 457 alin.(6) 
     Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu 

valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabel. 

     Suprafata construită desfasurata a unei clădiri se determina prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor 

sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta şi suprafeţele scarilor şi teraselor neacoperite 

 Valoarea impozabilă a clădirii se ajusteaza în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasata clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform 

alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

                                                                           

                               Zona în cadrul                                                    Rangul localităţii 

                                    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 

 

 

 

 

 

Având în vedere faptul că localitatea IZVOARELE  este localitate de rangul IV, se vor aplica următorii coeficienţi:  

                                  Zona A : 1,10; Zona B: 1,05; Zona C:1,00; Zona D: 0,95. 

 Pentru satele componente ale comunei Izvoarele, sate incadrate la rangul V, se vor aplica urmatorii coeficienti: 

                       - satul HOMORACIU – Zona A : 1.05, Zona B: 1.00, Zona C: 0.95, Zona D: 0.90 

                       - satul MALU VANAT - Zona A : 1.05, Zona B: 1.00, Zona C: 0.95, Zona D: 0.90 

                       - satul SCHIULESTI - Zona A : 1.05, Zona B: 1.00, Zona C: 0.95, Zona D: 0.90 

                       - satul CERNESTI - Zona A : 1.05, Zona B: 1.00, Zona C: 0.95, Zona D: 0.90 

                       - satul CHIRITESTI - Zona A : 1.05, Zona B: 1.00, Zona C: 0.95, Zona D: 0.90 

 

  Alin. (8) Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. 

c) cu 10 %,pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.. 



(9) 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 ca acesta se considera ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. 

 

PENTRU ANUL 2018  PROPUNEM STABILIREA UNEI  COTE ADITIONALE DE 10% 

 

 

 

 

 

B. Persoane juridice 

Art.460 

(1) Pentru  cladirile  rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele  juridice, impozitul/taxa   pe  cladiri se calculeaza prin 

aplicarea unei cote cuprinse intre  0.08%-0.2%  asupra valorii impozabile a cladirii. 

(2) Pentru  cladirile ne rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele  juridice, impozitul/taxa   pe  cladiri se calculeaza prin 

aplicarea unei cote cuprinse intre 0.2%-1.3% inclusive, asupra valorii impozabile a cladirii. 

(3) Pentru  cladirile ne rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele  juridice, utilizate pentru activitati din domenil agricol, 

impozitul/taxa  pe cladiri  se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii inpozabile a cladirii. 

(4) In cazul cladirilor cu destinatie  mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impzitul se determina prin insumarea impozitului  

calculate pentru suprafata folosita in scop rezidential conform alin.(1), cu impozitul calculate pentru suprafata folosita in scop 

nerezidential, conform alin. (20 sau  alin.(3). 

 

 

(5) 

 NIVELURILE  PENTRU ANUL 2017 

Cota aplicata asupra valorii de inventar a cladirii(%) 

Art.460 alin.(2) –cota de impozit  propusa in 2017 1.3% 

 

Art.460 alin.(8) – cota de impozit  propusa in 2017 

In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila 

a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota 

impozitului/taxei pecladiri este 5%. 

In cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe 

cladiri nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 3 ani anteriori 

 

 

 

5% 



anului de referinta, diferenta de taxa fata de cea stabilita conform 

alin.(1) sau(2), dupa caz, va fi datorata de proprietarul cladirii. 

Art.461 

  Alin.(1)  Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana  care are in proprietate  cladirea ladata de 31decembrie a 

anului fiscal anterior. 

   Alin.(2)In cazul dobandirii sau construirii/desfiintarii  unei cladiri in cursul anului, proprietarul acesteia are obligatia sa depuna o 

declarative la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competent se afla cladirea, interment de 30 zile de la data 

dobandirii/desfiintarii  si datoreaza impozit pe cladiri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.  

 

 Art.461 alin.(6) 

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de 

vedere fiscal, acesta are obligaţia sa comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 

30 de zile de la data terminării lucrărilor respective 

Art.461 alin.(10) - În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele 

reguli: 

a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui  in care a fost incheiat contractual; 

b) în cazul în care contractul de leasing încetează , impozitul pe cladiri se datoreaza de locator cu data de 1 ianuarie a anului urmator incheierii 

procesului verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii  

contractului de leasing. 

Art.461Alin.(11) 

Taxa pe cladiri se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului  prin care se constituie dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori 

folosinta. In cazul contractelor care prevad perioade mai mici de un an, taxa se datoreaza proportional cu intervalul de timp pentru care  s-a 

transmis  dreptul  de concesiune, inchiriere,administrare ori folosinta. 

Art.461 alin.(12) 

Persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna o declarative la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competent  se afla 

cladirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care intra in vigoare contractual, la care se anexeaza o copie a acestui contract. 

 

 

   

PENTRU ANUL 2018 PROPUNEM  STABILIREA UNEI COTE ADITIONALE DE 10% 

 

 

 



CAPITOLUL III – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 

 

Art.465- Calculul impozitului /taxa teren 

  Alin.(1) Impozitul/taxa pe teren se stabileste luind in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria 

de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local 

  Alin,(2)  In cazul unui teren amplasat in intavilan inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta  terenuri cu constructii , 

impozitul /taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului , exprimata in ha, cu suma corespunzatoare  din urmatorul 

tabel: 

 

 

A. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCTII 

                                                                                                     - lei/ha - 

Art.465 alin.(2)                                                                            

Zona in 

cadrul 

localitatii 

NIVELURILE EXISTENTE  

IN ANUL 2017 
NIVELURILE PROPUSE 

PENTRU ANUL 2018 

 Nivelul impozitului, 

aferent localităţii de 

rang IV 

Nivelul impozitului, aferent 

localităţii de rang V 
Nivelul impozitului, aferent 

localităţii de rang IV 

Nivelul impozitului, aferent 

localităţii de rang V 

Crestere cu 

20% 

Crestere cu 

25% 

Crestere cu 

20% 

Crestere cu 

25% 

A 916 732 1100 1145 878 915 

B 732 550 878 915 660 688 

C 550 366 660 688 439 458 

D 358 183 430 448 220 229 

 

PENTRU ANUL 2018   PROPUNEM STABILIREA UNEI COTE ADITIONALE DE 10% 

 

 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN – ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA 

DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII 

lei/ha 

Art.465 alin.(3) 



In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu 

constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in ha cu suma corespunzatoare 

prevazuta in urmatorul tabel (alin.4) 

 

Alin.(4) 

Nr. 

crt. 

 Zona 

Categoria  

de folosinta  

NIVELUL 

Zona A Zona B Zona C Zona D 

 

 
  Nivel 2017 Nivel  

propus in 

2018  

Nivel 2017 Nivel  

propus in 

2018 

Nivel 2017 Nivel propus 

in 2018 

Nivel 2017 Nivel propus 

in 2018 

1 Teren arabil 29 29 22 22 20 20 15 15 

2 Pasune 22 22 20 20 15 15 13 13 

3 Faneata 22 22 20 20 15 15 13 13 

4 Vie 47 47 36 36 29 29 20 20 

5 Livada 55 55 47 47 36 36 29 29 

6 Padure sau alt teren 

cu vegetatie forestiera 
29 29 22 22 20 20 15 15 

7 Teren cu ape 15 15 13 13 8 8 X X 

8 Drumuri si cai ferate X X X X X X X X 

9 Neproductiv X X X X X X X X 

          

 PENTRU ANUL 2018 SE PROPUNE O COTA ADITIONALA DE 10% 

 

 (5) Suma stabilita conform alin.4 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 
    

Având în vedere faptul că localitatea IZVOARELE  este localitate de rangul IV, se va aplica coeficientul de corectie 1.10. 

Pentru satele componente HOMORACIU, MALU VANAT, SCHIULESTI, CERNESTI si CHIRITESTI, sate de rangul V, se va 

aplica coeficientul de corectie 1.00. 

  Încadrarea terenurilor în categoriile de folosinţă din tabelul de mai sus se va face numai în baza documentelor justificative prezentate de 

contribuabili, respectiv extras de carte funciară valabil (actualizat) cu poziţii distincte pentru terenurile din alte categorii de folosinţă decât cele 

cu construcţii, situate în intravilanul comunei Izvoarele. 

 Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi 

schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaraţia facuta sub semnatura proprie a capului de 

gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, potrivit normelor. 

(6)Ca excepţie de la prevederile alin. (2)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în 

registrul agricol la altă categorie de folosintă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) şi  

numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura; 

b) au înregistrate în evidenta contabila venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 

În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administartiv teritoriale, datorat de contribuabilul persoană 

juridică se calculează conform alin. (2) – impozit pe teren amplasat în intravilan, teren cu construcţii. 

 

 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENUL EXTRAVILAN 

               (7) In cazul unui teren amplasat in EXTRAVILAN  , impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului , 

exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator alin (5) : 

 

 

 

 

PENTRU ANUL 2018  VALOAREA IMPOZABILA/HA    PENTRU  TEREN    EXTRAVILAN  SE   

PROPUNE A  RAMANE  LA NIVELUL ANULUI  2017   ADUGANDU-SE  COTA  ADIACENTA DE 10% 
 

 

 



 

 

 

 

Nr. 

crt 

Categorie de folosinta Impozit(lei) Impozit(lei) 

  Nivel anul 

2017 

Nivel propus 

2018 

1. Teren cu constructii 32 32 

2. Arabil 52 52 

3. Pasune 29 29 

4. Faneata 29 29 

5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută 

la nr. crt. 5.1 
57 57 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X 

6. Livada pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt. 6.1 
58 58 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod X X 

7. Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera, cu exceptia celui 

prevazut la nr. crt.7.1 

16 16 

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de 

ani si padure cu rol de protectie 
X X 

8. Teren cu apa, altul decat cel cu 

amenajari piscicole 
6 6 

8.1. Teren cu amenajari piscicole 35 35 

9. Drumuri si cai ferate X X 

10. Teren neproductiv X X 

               

  

 



 

 

  NOTA: 

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma 

corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (5) astfel  :       

 

 

 

Rangul localitatii Coeficientul de corectie 

0 8.00 

I 5.00 

II 4.00 

III 3.00 

IV 1.10 

V 1.00 

   

 

 Având în vedere faptul că localitatea IZVOARELE  este localitate de rangul IV, se va aplica coeficientul de corectie 1.10. 

Pentru satele componente HOMORACIU, MALU VANAT, SCHIULESTI, CERNESTI si CHIRITESTI, sate de rangul V, se va 

aplica coeficientul de corectie 1.00. 

Art.465 alin(8) – Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, 

precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătură proprie a capului 

de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. 

Art.466 Alin(1) 

  Impozitul pe teren este datorat pentru intreg an fiscal de persoana care are in proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal 

anterior. 

 

              Alin(2) 

In cazul dobandirii unui teren in cursul anului proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o  noua declarative de impunere la organul 

fiscal local in a carui raza teritoriala de competent se afla terenul, in termen de 30 zile de la data dobandirii  si datoreaza impozit pe teren 

incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

 



 Alin.(6) – Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală 

rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii 

fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de 

cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu 

data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care se inregistreaza la organul fiscal local lucrarea  respective, ca anexa la  declaratia fiscala. 

Alin.(11)- Declararea  terenurilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestora la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 

Art.470 alin.(2)                      Mijloace de transport cu tractiune mecanica 

 

Mijloc de transport 

 

valoarea impozitului 

-lei/200 cmc sau fractiune 
NIVELURILE EXISTENTE IN 

ANUL 2017 
NIVELUL PROPUS 

PENTRU 2018 

1 Motociclete , tricicluriri cvadricicluri si autoturisme cu capacitate cilindrica de până la 1600 cmc inclusiv 8 8 
2.Motociclete , tricicluriri cvadricicluri  cu capacitate cilindrica de peste 1600  cmc  9 9 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cm3 inclusiv 19 19 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cm3 inclusiv 74 74 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cm3 inclusiv 148 148 
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc 299 299 
7. Autobuze, autocare, microbuze 25 25 
8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone 31 31 
9. Tractoare înmatriculate 19 19 

II.Vehicule inregistrate   

1.Vehicule cu capacitate cilindrica:  Lei/200cmc 

1.1.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800cmc                  4 4 



1.2.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800cmc                  6 6 

2.    Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata                  52 100 lei/an 

   

   

Art. 470 alin.(5)                            Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone 
 Numarul axelor si masa totala maxima 

autorizata 

Impozitul, in lei , pentru vehiculele angajate 12ystem12ve 

în operaţiunile de transport intern 

Impozitul, in lei , pentru vehiculele angajate în operaţiunile de 

transport intern şi internaţional 

  Vehicule cu sistem de suspensie 

pneumatica sau un echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 

sistem de suspensie 
Vehicule cu sistem de suspensie 

pneumatica sau un echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 

sistem de suspensie 

I. Vehicule cu doua axe Nivel 2017 Nivel propus 

in anul 2018 

Nivel 2017 Nivel propus 

in anul 2018 

    

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai 

mică de 13 tone  

0 0 137 137 X X X X 

 2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai 

mică de 14 tone 

137 137 378 378 X X X X 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai 

mică de 15 tone  

378 378 533 533 X X X X 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai 

mică de 18 tone  

533 533 1204 1204 X X X X 

 5 Masa de cel puţin 18 tone  533 533 1204 1204 X X X X 

II. Vehicule cu trei axe Nivel 2017 Nivel propus 

in anul 2018 

Nivel 2017 Nivel propus 

in anul 2018 

    

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai 

mică de 17 tone  

137 137 238 238 X X X X 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai 

mică de 19 tone  

238 238 488 488 X X X X 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai 

mică de 21 tone  

488 488 633 633 X X X X 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai 

mică de 23 tone  

633 633 975 975 X X X X 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 

mică de 25 tone  

975 975 1516 1516 X X X X 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 

mică de 26 tone  

975 975 1516 1516 X X X X 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 975 975 1516 1516 X X X X 

III.  Vehicule cu patru axe         

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 633 633 651 651 X X X X 



mică de 25 tone  

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 

mică de 27 tone  

642 642 1002 1002 X X X X 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai 

mică de 29 tone  

1002 1002 1591 1591 X X X X 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai 

mică de 31 tone  

1591 1591 2360 2360 X X X X 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai 

mică de 32 tone  

1591 1591 2360 2360 X X X X 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1591 1591 2360 2360 X X X X 

           

Art.470. alin.(6)           Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone 

 Numarul axelor si masa totala maxima 

autorizata 

Impozitul, in lei , pentru vehiculele angajate 13ystem13ve în 

operaţiunile de transport intern 
Impozitul, in lei , pentru vehiculele angajate în operaţiunile de 

transport intern şi internaţional 

  Vehicule cu sistem de 

suspensie pneumatica sau un 
echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt 

sistem de suspensie 
Vehicule cu sistem de suspensie 

pneumatica sau un echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu alt 

sistem de suspensie 

I Vehicule cu 2+1 axe Nivel 2017 Nivel 

propus in 

anul 2018 

Nivel 2017 Nivel 

propus in 

anul 2018 

    

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai 

mică de 14 tone  
0 0 0 0 X X X X 

 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai 

mică de 16 tone  
0 0 0 0 X X X X 

 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai 

mică de 18 tone  
0 0 62 62 X X X X 

 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai 

mică de 20 tone  
62 62 141 141 X X X X 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai 

mică de 22 tone  
141 141 330 330 X X X X 

 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai 

mică de 23 tone  
330 330 426 426 X X X X 

 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 

mică de 25 tone  
426 426 769 769 X X X X 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 

mică de 28 tone  
769 769 1359 1359 X X X X 

 9 Masa de cel putin 28 tone 769 769 1349 1349 X X X X 
II Vehicule cu 2+2 axe Nivel 2017 Nivel 

propus in 

anul 2018 

Nivel 2017 Nivel 

propus in 

anul 2018 

    



 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 

mică de 25 tone  
132 132 308 308 X X X X 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 

mică de 26 tone  
308 308 506 506 X X X X 

 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai 

mică de 28 tone  
506 506 743 743 X X X X 

 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai 

mică de 29 tone  
743 743 897 897 X X X X 

 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai 

mică de 31 tone  
897 897 1472 1472 X X X X 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai 

mică de 33 tone  
1472 1472 2044 2044 X X X X 

 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai 

mică de 36 tone  
2044 2044 3102 3102 X X X X 

 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 

mică de 38 tone  
2044 2044 3102 3102 X X X X 

 9 Masa de cel putin 38 tone 2044 2044 3102 3102 X X X X 
III Vehicule cu 2+3 axe Nivel 2017 Nivel 

propus in 

anul 2018 

Nivel 2017 Nivel 

propus in 

anul 2018 

    

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 

mică de 38 tone  

1626 1626 2263 2263 X X X X 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 

mică de 40 tone  

2263 2263 3076 3076 X X X X 

 3 Masa de cel puţin 40 tone  2263 2263 3076 3076 X X X X 

IV Vehicule cu 3+2 axe Nivel 2017 Nivel 

propus in 

anul 2018 

Nivel 2017 Nivel 

propus in 

anul 2018 

    

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 

mică de 38 tone  

1437 1437 1995 1995 X X X X 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 

mică de 40 tone  

1995 1995 2729 2729 X X X X 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai 

mică de 44 tone  

2729 2729 4082 4082 X X X X 

 4 Masa de cel putin 44 tone 2729 2729 4082 4082 X X X X 

V Vehicule cu 3+3 axe Nivel 2017 Nivel 

propus in 

anul 2018 

Nivel 2017 Nivel 

propus in 

anul 2018 

    

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 

mică de 38 tone  

818 818 989 989 X X X X 



 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 

mică de 40 tone  

989 989 1477 1477 X X X X 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai 

mică de 44 tone  

1477 1477 2351 2351 X X X X 

 4 Masa de cel putin 44 tone 1477 1477 2351 2351 X X X X 

 

PENTRU ANUL 2018 SE PROPUNE  O COTA ADITIONALA DE 10% 

 

 

Art.471 Alin.(1) 

Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care detine dreptul de proprietate a unui mijloc de transport 

inmariculat in Romania la data de 31 decembrie a anului anterior. 

               Alin.(2) 

In cazul inmatricularii sau inregistrarii unui mijloc de transport in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaraatie 

la organul fiscal local in termen de 30zile de la data inmatricularii/inregistrarii si datoreaza impozit pe mijloace de transport incepand cu 1 ianuarie 

a anului urmator. 

 

 

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

 

Masa totala maxima autorizata 

 

      Impozit  (lei)                                                                                   

NIVELURILE EXISTENTE IN 

ANUL 2017 
NIVELURI PROPUSE IN  

ANUL 2018 

Pana la o tona, inclusiv 9 9 

Peste 1 tona, darn u mai mult de 3 tone 35 35 

Peste 3 tone, darn u mai mult de 5 tone 54 54 

Peste 5 tone 66 66 

   

Art.470 alin.(8)                                                       Mijloace de transport pe apa                                           Impozit(lei) 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal  22 22 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri  58 58 

3. Bărci cu motor  216 216 

4. Scutere de apă  216 216  

 



 

PENTRU ANUL 2018 SE PROPUNE O COTA ADITIONALA DE 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V 

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR 

 NIVELURILE EXISTENTE IN 

ANUL 2017 
NIVELURILE PROPUSE 

IN ANUL 2018 

Art.474 alin.(2)- Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul rural                                                  - lei-  

 Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism   

                 a. până la 150 mp, inclusiv 3 3 

                 b. între 151 şi 250 mp, inclusiv 4 4 

              c. între 251 şi 500 mp,inclusiv 5 5 

              d. între 501 şi 750 mp, inclusiv 6 6 

              e. între 751 şi 1000 mp, inclusiv 7 7 

              f.peste 1000 mp 7 +0.01 lei/mp pentru fiecare 

mp. care depaseste 1000mp 
7 +0.01 lei/mp pentru fiecare 

mp. care depaseste 1000mp 

Art.474 alin.(5) - Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o 

cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta 
0.5%din valoarea autorizata a 

lucrarii 
0.5%din valoarea autorizata 

a lucrarii 

Art.474 alin.(10)- Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari 8 lei, pt fiecare mp afectat 15 lei, pt fiecare mp afectat 

Art.474 alin.(12)- Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesara pentru lucrarile de 

organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta 

autorizatie de construire 

3% din valoarea autorizata a 

lucrarilor de organizare de 

santier 

3% din valoarea autorizata a 

lucrarilor de organizare de 

santier 

Art.474 alin.(13) - Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de 

corturi, casute, rulote ori campinguri 
2% din valoarea autorizata a 

lucrarilor de constructie 
2% din valoarea autorizata a 

lucrarilor de constructie 

Art.474 alin.(14) -  Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, 8 lei pt fiecare mp de suprafata 8 lei pt fiecare mp de 



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 
ocupata de constructie suprafata ocupata de 

constructie 

Art. 474 alin.(6) - Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru o alta 

constructie decat cele prevazute in alt alineat al prezentei anexe 
1% din valoarea autorizata a 

lucrarilor de constructie, 

inclusiv instalatiile aferente 

1% din valoarea autorizata a 

lucrarilor de constructie, 

inclusiv instalatiile aferente 

Art. 474 alin.(9) – Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare partiala sau 

totala a unei constructii  
0.1% din valoarea impozabila a 

constructiei, stabilita pt 

determinarea impozitului pe 

cladiri 

0.1% din valoarea 

impozabila a constructiei, 

stabilita pt determinarea 

impozitului pe cladiri 

 

Art.474 alin.(3) -  Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a 

autorizatiilor de construire 
30% din cuantumul taxei pt 

eliberarea certificatului sau a 

autorizatiei initiale 

30% din cuantumul taxei pt 

eliberarea certificatului sau a 

autorizatiei initiale 

Art. 474 alin.(15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la 

reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune 

prin cablu 

13 lei pt fiecare racord 13 lei pt fiecare racord 

Art. 474 alin.(4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi 

amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul 

consiliului judetean 

15 15 

Art. 474 alin.(16) - Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 

adresa 
9 9 

     Valoarea autorizată a lucrării este valoarea declarată , reală a lucrării, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, regularizarea făcându-se la 

terminarea lucrării. 

      Pentru persoanele fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mică decât valoarea determinată potrivit 

Anexei nr.1,partea I,cap.I, lit.A, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate. 

      Valoarea impozabilă este valoarea de inventar actualizată , din evidenţa contabilă (în cazul persoanelor juridice) , respectiv valorile pe metru 

pătrat din Anexa nr.1, partea I, cap.I, lit.A (în cazul persoanelor fizice). 

      Pentru taxele prevăzute în prezenta anexă, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli : 

a)- taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea 

avizului ; 

b)- în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, 

persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al 

autorităţii administraţiei publice locale ; 



c)- până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de 

specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie ; 

d)- până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea 

stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie 

rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 

     În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât 

valoarea impozabilă a cladirii, stabilita potrivit reglementarilor legale in vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

Art.475                   Taxa anuala pentru eliberarea unor autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice                                        

 

Art.475 alin.(1)                                           Taxa  pentru eliberarea autorizatiilor sanitare  de functionare                                       

 NIVELURILE EXISTENTE IN 

ANUL 2017 
NIVELURILE PROPUSE 

PENTRU ANUL 2018 

 20 20 

 

Art.475 alin.(2)                                           Taxa  pentru eliberarea atestatului de producator(carnet de comercializare a produselor 

agricole) 

 NIVELURILE EXISTENTE IN 

ANUL 2017 
NIVELURILE PROPUSE 

PENTRU ANUL 2018 

 82 82 

 

Art.475 alin.(3)    Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată 

prin Ordinul Presedintelui I.N.S. nr. 337/2007, , în clasa 561– restaurante şi 563 –baruri si  932 alte activitati recreative, datorează 

bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui raza administrativ teritorială se află amplasată unitatea sau 

standul de comercializare, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, in 

functie de suprafata aferenta activitatii respective in suma de :          

                                                                                                       



                                                                                                                                                                                                                      

 

A) Pana la 4000 lei , pentru o suprafata de 500mp inclusive 

B) Intre 4000-8000 lei pentru o suprafata mai mare de 500mp. 

 

 

 NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2018 

Nivelul taxei stabilite 

Art.475alin.(3) –nivelul taxei  propusa prin HCL 309 

 
 

 

CAPITOLUL VI 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 

 

Art.478 alin.(2) 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate 

-  lei/mp sau fractiune de mp - 

 NIVELURILE EXISTENTE IN 

ANUL 2017 
NIVELURILE PROPUSE 

IN ANUL 2018 

 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 

derulează o activitate economică 

33 33 

 b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de 

afişaj pentru reclama si publicitate 

24 24 

 

 PENTRU ANUL 2018  SE APROBA CA NIVELURILE SA RAMANA  LA FEL CA CELE DIN ANUL 2017 

Art.477alin (4)-(5) 

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate. 

Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind cuprinsa intre 1% si 3%. 

   Cota propusa  prin HCL  este de    3%. 

 

 

 

CAPITOLUL VII 



IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 

Art.481 

Alin. (1)    Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor  de intrare si a 

abonamentelor. 

Alin. (2)  Consiliile  locale hotarasc cota de impozit dupa cum urmeaza: 

a) Pana la  2% in cazul unui spectacol de teatru, balet, opera  concert filarmonic sau alte manifestari artistice 

b)  Pana la 5% in cazul oricarei altei  manifestari artistice decat cele enumerate la litera a). 

 

CAPITOLUL VIII 

TAXE SPECIALE 

 NIVELURILE EXISTENTE IN 

ANUL 2017 
NIVELURILE PROPUSE 

PENTRU ANUL 2018 

1.Taxa pentru oficierea casatoriei in zilele de sambata si duminica 62 62 

2.Taxa pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa 515 515 

3.Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala, daca se 

elibereaza in aceeasi zi cu solicitarea 

 

7 

 

7 lei 

Art.484   

1.Adeverinta istoric  de rol de la Reg. Agricol  - 10 lei 

2.Certificat de atestare a edificarii constructiei  /proces verbal de 

constatarea necesar in dovedirea unor stari de fapt 

- 10 lei 

                Taxele speciale se achita anticipat prestarii serviciului la casieria Serviciului de Taxe si Impozite al comunei Izvoarele. Dovada achitarii 

taxei se va depune odata cu cererea. 

 

CAPITOLUL IX 

ALTE TAXE LOCALE 

Art.486 alin.(5)                                           Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea   

                                                                                                 planuri, detinute de consiliile locale       

                                                                                                                                                                      

 NIVELURILE EXISTENTE IN 

ANUL 2017 
NIVELURILE PROPUSE 

PENTRU ANUL 2018 

 32 32 

 Art. 486, alin (1)             



Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice 

                (comert stradal ambulat): 
                Per m patrat /zi NIVELURILE EXISTENTE IN 

ANUL 2017 
NIVELURILE PROPUSE PENTRU 

ANUL 2018 

 15 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.   Taxa pentru eliberarea copii planuri (extras) din P.U.G. 
si Planul cadastral al comunei   
 

NIVELURILE EXISTENTE IN 

ANUL 2017 
NIVELURILE PROPUSE PENTRU 

ANUL 2018 

 15 15 

 

IV.   Taxa aviz autorizatie construire   

              
 

NIVELURILE EXISTENTE IN 

ANUL 2017 
NIVELURILE PROPUSE PENTRU 

ANUL 2018 

 26 26 

 

V.    Taxa pentru utilizarea tractorului institutiei                                        -  48 lei/ora 

CAPITOLUL X 

SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 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 de lei la 696 lei 



Art. 493 alin. (4) 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 325 de 

lei la 1578 lei. 

                                        LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

Art. 493 alin. (5)  În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 

300%, respectiv: 

- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 280 de lei la 1116 de lei, iar cele de la lit. 

b)- d) cu amenda 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 

de lei la 6312 lei. 

 

 

II. LEGEA NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare 

ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

Nr.  

Crt. 

 

Extras din norma juridica                                                                                                                                                             -lei- 

 

CAPITOLUL I 

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei , Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 

 NIVELURILE EXISTENTE 

IN ANUL 2017 
NIVELURILE 

PROPUSE PENTRU 

ANUL 2018 

1. Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, 

Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie  

si de notarii publici,preschimbarea actelor de identitate,eliberarea permiselor 

de vanatoare si de pescuit,examinarea  conducatorilor de autovehicule in 

vederea obtinerii permisului de conducere, inmatricularea autovehiculelor si 

a remorcilor,precum si alte servicii prestate de unele institutii publice sunt 

supuse taxelor extrajudiciare de timbru. 

2 2 

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

- pentru animale sub 2 ani X X 



- pentru animale peste 2 ani X X 

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe 

cap de animal, în bilete de proprietate: 

X X 

- pentru animale sub 2 ani X X 

- pentru animale peste 2 ani X X 

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

sexului 

15 15 

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

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

civilă întocmite de autorităţile străine 

X X 

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

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

distruse sau deteriorate 

X X 

 

 

 

 

CAPITOLUL II 

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea 

permiselor de vânătoare şi de pescuit 

 NIVELURILE EXISTENTE 

IN ANUL 2017 
NIVELURILE 

PROPUSE PENTRU 

ANUL 2018 

1. Acte de identitate:   

a. eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţeni români, 

eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii 

străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor 

privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români 

X X 

b. înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei Abrogat prin 

O.U.G. 70/2009 
Abrogat prin 

O.U.G. 70/2009 

c. viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale 

persoanelor fără cetăţenie 

X X 

d. eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii Abrogat prin Abrogat prin 



provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate O.U.G. 70/2009 O.U.G. 70/2009 

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor 

date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei 

Abrogat prin 

O.U.G. 70/2009 
Abrogat prin 

O.U.G. 70/2009 

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

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit X X 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III 

Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de conducere 

 NIVELURILE EXISTENTE 

IN ANUL 2017 
NIVELURILE 

PROPUSE PENTRU 

ANUL 2018 

1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători 

de autovehicule: 

X X 

a. obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 

subcategoria A,A1,B,B1 (cu exceptia celor detinute de personele cu 

handicap,adaptate infirmitatii lor)si a personalului diplomatic 

6 6 

b. obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 

categoria A 

Abrogat prin 

O.U.G. 

70/2009 

Abrogat prin 

O.U.G. 

70/2009 

c. obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând 

uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E 

Abrogat prin 

O.U.G. 

70/2009 

Abrogat prin 

O.U.G. 

70/2009 

d. obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând 

uneia dintre categoriile sau subcategoriile C,C1, 

TR,D,D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E,TB,TV 

29 29 

 e. obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând 

uneia dintre categoriile sau subcategoriile 

C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv 

Abrogat prin 

O.U.G. 

70/2009 

Abrogat prin 

O.U.G. 

70/2009 

 f. obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din Abrogat prin Abrogat prin 



 

 

categoriile C+E, D+E O.U.G. 

70/2009 
O.U.G. 

70/2009 

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

conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum şi a 

persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea 

aceleaşi categorii a permisuluid e conducere, precum şi pentru persoanele 

care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule cu excepţia celor 

pentru categoriile B,B1,B+E 

 

 

87 

 

 

87 

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

conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat 

 

           Abrogat prin 

O.U.G. 

                70/2009 

 

Abrogat prin 

O.U.G. 

70/2009 

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la 

examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere 

 

           Abrogat prin 

O.U.G. 

                70/2009 

 

Abrogat prin 

O.U.G. 

70/2009 

CAPITOLUL IV 

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe 

 NIVELURILE EXISTENTE 

IN ANUL 2017 
NIVELURILE 

PROPUSE PENTRU 

ANUL 2018 

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi 

remorcilor 

 - 

a. autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată de până la 3.500 

kg, inclusiv 

62 - 

b. autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 

750 kg şi 3500 kg, inclusiv 

 

           Abrogat prin 

O.U.G. 

                70/2009 

 

Abrogat prin 

O.U.G. 

70/2009 

c.autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 

3500 kg 

149 149 



 

In conformitate cu prevederile art. 162, alin.3  ,din Legea nr.227/2015, propunem  publicarea pe site-ul  comunei a listei debitorilor care 

inregistreaza obligatii restante de peste  1000 lei. 

2. Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor 

neînmatriculate permanent sau temporar 

9 9 

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 426 426 

    

CAPITOLUL  IV^1 

Taxa pentru furnizare date 

1. Înregistrarea cetăţenilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor 

date din Registrul national de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul 

naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de 

înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de 

evidenţă a permiselor de coducere şi certificatelor de înmatriculare. 

5 5 

    

CAPITOLUL V 

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

modificările şi completarile ulterioare 

1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în 

baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi 

forestiere 

 

X 
 

X 


