VALORILE IMPOZABILE
pentru metru patrat de suprafata construita
desfasurata la cladiri si constructii apartinand persoanelor fizice
PENTRU ANUL 2016

NR FELUL CLADIRILOR SI A
CRT ALTOR CONSTRUCTII
IMPOZABILE

A

B

C

D

E

F

Cladire cu cadre din beton armat
sau cu peretii exteriori din
caramida, arsa sau din orice alte
materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic
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.
Cladire anexa cu cadre din beton
armat cu peretii exteriori din
caramida arsa sau din orice alte
materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic
Cladire anexa cu peretii exteriori
din lemn, din piatra naturala, din
caramida nearsa,din valatuci sau
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau
chimic
In cazul contribuabilului care
detine la aceeasi adresa incaperi
amplasate la subsol demisol si/sau
la mansarda, utilizate ca locuinta
in oricare din tipurile de cladiri
prevazute la literele A - D
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 din tipurile de cladiri
prevazute la literele A – D

VALOAREA IMPOZABILA LEI/MP
Cladire cu
Cladire fara
instalatie electrica, instalatie electrica,
de apa de
de apa , de
canalizare si de
canalizare si de
incalzire ( conditii
incalzire
cumulative)
1000

600

300

200

200

175

125

75

75 % din suma care 75 % din suma care
s-ar aplica cladirii
s-ar aplica cladirii

50 % din suma care 50 % din suma care
s-ar aplica cladirii
s-ar aplica cladirii

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care
este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate cu coeficientul de corectie
corespunzator, prevazut in tabelul urmator :
ZONA DIN CADRUL LOCALITATII
RANGUL LOCALITATII
0
I
II
III
IV
V
A
2.60 2.50 2.40 2.30 1.10 1,05
B
2.50 2.40 2.30 2.20 1.05 1.00
C
2.40 2.30 2.20 2.10 1.00 0.95
D
2.30 2.20 2.10 2.00 0.95 0.90
Valoarea impozabila a cladirii determinata se reduce in functie de anul terminarii
acesteia dupa cum urmeaza :
-cu 50 % pentru cladirea care are o vechime de peste 100 ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinta
-cu 30% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 - 100 de ani la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinta
-cu 10 % pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 – 50 de ani inclusiv la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinta
In cazul cladirilor la care au fost efectuate lucrari de renovare majora din punct de vedere
fiscal anul terminarii se actualizeaza , astfel incat anul terminarii se considera ca fiind cel in
care a fost efectuata receptia de terminare a lucrarilor . Anul terminarii se actualizeaza in
conditiile in care valoarea cladirii creste cu cel putin 50 % .
Impozitul pe cladiri proprietate a persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de
1 % in mediul rural asupra valorii impozabile a cladirii.
Pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice , utilizate pentru activitati in
domeniul agricol , impozitul pe cladiri se determina prin aplicarea unei cote de 0,4 % asupra
valorii impozibile a cladirii .
Impozitul pe cladiri nerezidentiale in cazul contribuabililor persoane juridice se
calculeaza prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in
contabilitatea acestora, conform prevederilor legale in vigoare.
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele
juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul / taxa pe cladiri se
calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4 asupra valorii impozabile a cladirii.
In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinta, cota impozitului pe cladiri pentru persoane juridice se stabileste de catre consiliul
local si este de 5 %.
Pentru cladirile care fac obiectul contractelor de leasing financiar pe intreaga durata a
acestora se aplica urmatoarele reguli : impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar
valoarea care se ia inconsiderare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea din contract a
cladirii asa cum este ia inregistrata in contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform
prevederilor legale in vigoare in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin
ajungerea la scadenta, impozitul pe cladiri este datorat de catre locator.
Taxa impozitului pe cladiri se plateste anual in doua rate egale pana la datele de 31
marie respectiv 30 septembrie inclusiv .

IMPOZITUL SI TAXA
PENTRU TERENURILE DIN INTRAVILAN

Orice persoana care are in propritate teren situat in Romania, conform art. 463, datoreaza
pentru acesta un impozit anual.
Conform art.464 nu se datoreaza impozit / taxa pe teren pentru :

-terenurile aflate in proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ –
teritoriale , cu exceptia suprafetelor folosite pentru aactivitati economice sau agrement;
-terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare
ori in folosinta
-terenurile fundatiilor infiintate prin testament
-terenurile apartinand cultelor religioase
-terenurile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat
Nivelurile impozitului / taxei pe ranguri de localitati :
RANGUL LOCALITATII LEI/ HA
ZONA DIN CADRUL LOCALITATII
0
I
II
III
IV
V
A
10353 8597 7553 6545 925
739
B
8597 6499 5269 4447 739
555
C
6499 4447 3335 2113 555
369
D
4447 2113 1763 1230 362
185
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a comunei Ciortesti aflate in
administrarea sau folosinta regiilor autonome, societatilor comerciale, societati si altor
persoane juridice, utilizate in alte scopuri decat pentru agricultura si silvicultura, aceasta
datoreaza taxa de teren stabilite in conditiile prevazute in tabelul de mai jos :
ZONA DIN CADRUL LOCALITATII
RANG LOCALITATE LEI /HA
A
IV
925
A
V
739
Nota : Rangul IV se aplica pentru societatile care au sediul in satele Ciortesti si
Coropceni.
: Rangul V se aplica pentru societatile care au sediul in satele componente ale
comunei Ciortesti respectiv Deleni, Serbesti si Rotaria.
Pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren, se folosesc sumele din tabelul urmator,
exprimate in lei pe hectar :
Nr.
Zona Categoria de
A
B
C
D
Crt.
folosinta
1
Teren arabil
28
21
19
15
2
Pasune
21
19
15
13
3
Faneata
21
19
15
13
4
Vie
46
35
28
19
5
Livada
53
46
35
28
6
Padure
28
21
19
15
7
Teren cu ape
15
13
8
0
8
Drumuri si cai
0
0
0
0
ferate
9
Teren neproductiv
0
0
0
0
Suma stabilita se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in tabelul
urmator :
Rangul localitatii
IV
V

Coeficientul de corectie
1,10
1,00

IMPOZITUL SI TAXA
PENTRU TERENURILE DIN EXTRAVILAN.
In cazul unui teren amplasat in extravilan , impozitul pe teren se stabileste prin
inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare cu suma corespunzatoare prevazuta in
tabelul urmator :
NR
CRT
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7

7.1
8
8.1
9
10

CATEGORIA DE FOLOSINTA
TEREN CU CONSTRUCTII
ARABIL
PASUNE
FANEATA
VIE PE ROD ALTA DECAT CEA DE LA 5.1.
VIE PANA LA INTRAREA PE ROD
LIVADA PE ROD ALTA DECAT CEA DE LA
6.1.
LIVADA PANA LA INTRAREA PE ROD
PADURE SAU ALT TEREN CU VEGETATIE
FORESTIERACU EXCEPTIA CELUI
PREVAZUT LA 7.1.
PADURE IN VARSTA DE PANA LA 20 ANI
SI PADURE CU ROL DE PROTECTIE
TEREN CU APA ALTUL DECAT CEL CU
AMENAJARI PISCICOLE
TEREN CU AMENAJARI PISCICOLE
DRUMURI SI CAI FERATE
TEREN NEPRODUCTIV

ZONA LEI/RON/HA
A
B
C
D
27
24
22
23
43
41
39
44
24
22
19
21
24
22
19
21
48
46
43
50
X
X
X
X
48
46
43
50
X
14

X
12

X
10

X
8

X

X

X

X

5

4

2

1

29
X
X

27
X
X

24
X
X

27
X
X

Impozitul /taxa pe teren si cladiri se plateste anual in doua rate egale pana la 31 martie si 30
septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri si teren(intravilan si extravilan)
datorat pe intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se
acorda o bonificatie de 10%.
Impozitul anual pe cladiri si terenuri, datorat bugetului local de catre contribuabili
persoane fizice si juridice de pana la 50 RON inclusiv se plateste integral pana la primul
termnen de plata,(separat cladiri si teren) respectiv 31 martie a anului fiscal de referinta.
Instrainarea unei cladiri sau teren(conf. Legii 343/17 iulie 2006 art 254 alin 7 si art 259
alin 6.1) prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand
titularul dreptului de proprietate asupra cladirii sau terenului respectiv nu are stinse orice
creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local
al unitatii administrativ teritoriale unde este amplasata cladirea sau terenul, cu termene de
plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea.
Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de catre
compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care
se instraineaza cladiri sau terenuri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de
drept

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie
inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual
NR.
CRT.

MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE MECANICA
LEI/200 cmc
SAU FRACTIUNE

4

I. VEHICULE INMATRICULATE
Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea
cilindrica de pana la 1.600 cmc inclusiv / peste 1.1600 cmc
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cmc si
2.000 cmc inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cmc si
2.600 cmc inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cmc si
3.000 cmc inclusiv

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc

290

6

24

7

Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima
autorizata de pana la 12 tone inclusiv

8

Tractoare inmatriculate

1
2
3

9
10
11

II. VEHICULE INREGISTRATE LA CONSILIILE LOCALE
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica mai mica
de 4.800 cmc
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica mai mare
de 4.800 cmc
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

8/9
18
72
144

30
18
LEI/200 cmc
SAU FRACTIUNE
4
6
150 lei/an

In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar
Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual in doua rate egale pana la 31 martie si
30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport datorat pe intregul an
de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de
10%.
Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat bugetului local de catre contribuabili
persoane fizice si juridice de pana la 50 RON inclusiv se plateste integral pana la primul
termnen de plata, respectiv 31 martie a anului fiscal de referinta.
Instrainarea unui mijloc de transport(conf. Legii 343/17 iulie 2006 art264 alin 5) prin
oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul
dreptului de proprietate a mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creante fiscale
locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii
administrativ teritoriale unde este inregistrat mijlocul de transport, cu termene de plata
scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea
achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de catre compartimentul de

specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza
mijloace de transport cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

FACILITATI FISCALE PENTRU PERSOANE FIZICE
(1) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe
prevazute la Codul fiscal :
a) veteranii de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori
constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si
in alte legi.
(2) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea
recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei
romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datoreaza:
a) impozitul pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu;
b) impozitul pe teren aferent cladirii prevazute la lit. a);
c) impozitul pe mijloacele de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat
sau a unui mototriciclu.
(3) Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor de razboi si
vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.
(4) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei
autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre
persoanele cu handicap grav sau accentuat si de persoanele incadrate in gradul I de
invaliditate.
(5) In cazul unei cladiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut in
comun de o persoana fizica prevazuta la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscala se
aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.
(6) Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca
domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).
(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent
cladirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. (1),(2), (3) sau (4).
(7^1) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica doar pentru
un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevazute la alin. (1) si (2).
(8) Scutirea de la plata impozitului prevazuta la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplica
unei persoane incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune
documentele justificative in vederea scutirii.
(9) Persoanele fizice si/sau juridice romane care reabiliteaza sau modernizeaza
termic cladirile de locuit pe care le detin in proprietate, in conditiile Ordonantei
Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si
stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari prin Legea nr.
325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a
creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum si de taxele pentru eliberarea
autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica.
(10) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport,
taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe
prevazute in Codul fiscal se reduc cu 50%, in conformitate cu Ordonanta Guvernului

nr. 27/1996 privind acordarea unor facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza
in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”,
republicata, cu modificarile ulterioare, pentru persoanele fizice care domiciliaza si
traiesc in localitatile precizate in:
a) Hotararea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru
sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din Muntii Apuseni, cu
modificarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind
unele masuri si actiuni pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a judetului
Tulcea si a Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, cu modificarile ulterioare.
(11) Nu se datoreaza taxa asupra succesiunii, prevazuta de Ordonanta Guvernului
nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata, cu
modificarile ulterioare, daca incheierea procedurii succesorale a fost facuta in termen
de un an de la data decesului autorului bunurilor. Aceasta taxa nu se datoreaza nici in
cazul autorilor decedati anterior datei de 1 ianuarie 2005, daca incheierea procedurii
succesorale a fost
facuta pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.
(12) Taxele de timbru prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.
12/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la autentificarea actelor
intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect
terenuri fara constructii, din extravilan, se reduc la jumatate.
(13) Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice, daca:
a) cladirea este o locuinta noua, realizata in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; sau
b) cladirea este realizata pe baza de credite, in conformitate cu Ordonanta Guvernului
nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si
constructii de locuinte, aprobata cu modificari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile
si completarile ulterioare.
(14) Scutirile de impozit prevazute la alin. (13) se aplica pentru o cladire timp de 10 ani
de la data dobandirii acesteia. In cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se
aplica noului proprietar al acesteia.

TAXA DE INMATRICULARE A AUTOVEHICULELOR SI REMORCILOR

NR
CRT
A
B

TAXA DE INMATRICULARE A
AUTOVEHICULELOR SI REMORCILOR
Autovehicule si remorci cu masa totala de pana
la 3.500 kg inclusiv
Autovehicule si remorci cu masa totala mai
mare de 3500 kg

LEI/AN
60
145

TAXE
Pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor
In domeniul constructiilor taxele se stabilesc in functie de valoarea acestora sau a
instalatiilor, de suprafetele terenurilor sau de natura serviciilor prestate.
Pentru eliberarea certificatului de urbanism, in functie de suprafata pentru care se
solicita.

Nr
crt
A
B
C
D
E
F

Suprafata (mp)
Pana la 150 mp inclusiv
Intre 151 si 250 mp inclusiv
Intre 251 si 500 mp inclusiv
Intre 501 si 700 mp inclusiv
Intre 701 si 1000 mp inclusiv
Peste 1000 mp

Taxa lei
5
6
7
9
12
14 +0.01 lei pentru fiecare
mp care depaseste 1000
mp

Pentru eliberarea autorizatiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizata a
lucrarilor , inclusiv a instalatiilor aferente acestora. Pentru cladirile cu destinatia locuinta si
anexe gospodaresti taxele se reduc cu 50% pentru persoane fizice, in cazul in care valoarea
declarata a lucrarilor este mai mica decat valoarea determinata potrivit anexei 1 la prezenta,
regularizarea taxei se va face in baza valorii calculate astfel :
Taxele de autorizare nu se datoreaza in cazul eliberarii autorizatiei pentru lacasuri de
cult, inclusiv pentru constructiile anexe ale acestora, pentru lucrarile de modernizare sau
reabilitare a infrastructurilor din transportul ce apartine domeniului public precum si
constructiilor ai caror beneficiari sunt institutiile publice.
Pentru eliberarea autorizatiilor de foraje escavari, necesare studiilor geotehnice, ridicari
topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaz si petrol precum si altor
exploatari taxa datorata este calculata pentru fiecare m.p. si este de 5 lei/mp.
Pentru eliberarea autorizatiei de constructii de santier, necesare executiei lucrarilor de
baza, daca nu a fost autorizate odata cu acestea taxa este de 3 % din valoarea autorizata a
constructiilor
Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru, chioscuri, tonete cabine, spatii de
expunere pe caile si in spatiile publice precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilor
de afisaj, a firmelor reclamelor taxa datorata este de 7 lei/mp.
Pentru eliberarea autorizatiilor privind racorduri si bransamente la retelele publice de
apa, canalizare, gaze, energie electrica, telefonie, televiziune prin cablu taxa datorata este de
50 lei pentru fiecare instalatie. Autorizatia se emite de catre primar.
Pentru eliberarea avizului primarului taxa datorata este de 11 lei.
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire
este egala cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei
initiale.
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de desfiintare, totala sau partiala a unei constructii
este egala cu 0,1 % din din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea
impozitului pe cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii taxa pentru eliberarea

autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza a fi
demolata.
La terminarea lucrarilor se procedeaza la receptionarea cladirii cand se stabileste o
taxa in functie de valoarea declarata a constructiei dar nu trebuie sa fie mai mica decat
valoarea impozabila a cladiri .

Taxa de eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa taxa datorata este de
7 lei.
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice 50
lei
Pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare taxa este de 13 lei
Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de alte asemenea
planuri, detinute de consiliile locale, pentru fiecare m.p. de plan 30 lei /mp
Pentru eliberarea atestatului de producator taxa este de 30 lei/an.
Pentru eliberarea carnetului de comercializare taxa este de 20 lei/an.

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de
alimentatie publica 300 lei
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate ;
a. in cazul uni afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica 20 ron
/mp
b. in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate 15
ron/mp

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca impozitul pe
spectacole se stabileste in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul dupa
cum urmeaza :
a. in cazul videotecilor 1 leu/mp/zi
b. in cazul discotecilor 2 leu/mp/zi

Pentru determinarea impozitului pe spectacole asupra nivelurilor mentionate la alin I se
aplica coeficientul de corectie pozitiva de 1.10

SCUTIRI SI FACILITATI ACORDATE DE CATRE
CONSILIUL LOCAL

In cazul unei calamitati naturale consiliul local poate acorda scutire de la plata
impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru persoanele
fizice.

TAXE LOCALE
NR
CRT
1
2

DENUMIREA SERVICIULUI PRESTAT, A
ACTULUI INTOCMIT SI ELIBERAT
A. Pentru utilizarea temporara a locurilor publice
Pentru realizarea unor lucrari pe domeniul public
Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul
comertului in locuri publice

CUANTUMUL
LEI/MP/ZI
5
10

ALTE IMPOZITE SI TAXE LOCALE
ART. 1 Pentru functionarea in bune conditii ale serviciilor de interes local, persoanele
fizice, sau juridice beneficiare sau solicitante datoreaza alte taxe locale. Taxele locale
constituie venituri cu destinatie speciala ale bugetului local fiind utilizate in scopul in care au
fost infiintate. Sumele neutilizate in anul curent se reporteaza pentru anul urmator cu aceeasi
destinatie. Taxele locale se stabilesc cu incepere de la 1.01.2016 dupa cum urmeaza:
Nr
crt

Denumirea serviciului prestat/solicitarii/actului

1
2

Certificat de neurmarire fiscala
Bilete proprietate animale(bovine, ovine,
cabaline,porcine, paprine) lei/cap
Adeverinta de rol vanzare teren intravilan +loc.
Eliberare anexa 24
Duplicate certificate de nastere(lei/imprimat) exceptie
cazuri speciale(nastere, reconstituire, transferuri,
rectificari)
Duplicate certificate de casatorie (lei/imprimat)
exceptie cazuri speciale(casatorie, reconstituiri,
transcrieri, rectificari)
Duplicate certificate de deces (lei/imprimat) exceptie
cazuri speciale (casatorie, reconstituiri, transcrieri,
rectificari)
Intocmire tabel centralizator contracte de arenda
Oficiere casatorie sambata

3
4
5

6

7

8
9

Cuantumul taxei
speciale
LEI/RON
14
10
50
30
20

20

20

0,5 lei/contract
50

10
11
12
13

14

1

1
2

1
2
3
1
2

Oficiere casatorie duminica
Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a
schimbarii numelui si a sexului
Inregistrarea divortului
Transcrierea, la cerere in registrele de stare civila
romane a actelor de stare civila intocmite in
strainatate
Reconstituirea si intocmirea ulterioara la cerere a
actelor de stare civila
Intocmirea urmatoarelor acte
Contractelor de arenda sau inchiriere
Cu documentati
Fara documentatie
Verificarea urmatoarelor documentatii
Documentatii ce stau la baza emiterii certificatului de
urbanism (lei/certificat)
Documentatii ce stau la baza emiterii autorizatiei de
construire(lei/autorizatie)

70
20
100
50

15

2
5
5
10

Masuratori remasuratori, alinieri proprietati
Remasuratori proprietati extravilane la solicitarea
500
persoanelor interesate
Aliniere, realiniere proprietati extravilane la
400
solicitarea persoanelor interesate
Aviz aliniere gard
50
Alte servicii oferite la solicitarea persoanelor interesate
Afisarea direritelor anunturi publicitare (lei anunt)
5
Xerocopierea diferitelor acte sau documente format
0,50
A4

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dosar alocatie nou nascut
Dosar alocatie de stat
Dosar alocatie complementara si monoparentala
Eliberare copii din arhiva consiliului local
Taxa piata masina mare
Taxa piata masina mijlocie
Taxa piata masina mica
Taxa piata carute
Comert ambulant la tarabe
Taxa salubritate agenti economici (magazine, baruri)

4
2
1
5/pg.
15
10
5
5
5
400 lei
an/punct de lucru

13

Taxa iluminat stradal persoane juridice

50 lei
an/punct de lucru

14

Eliberare adeverinta rol vanz. teren extravilan

15
16
17

Eliberare adeverinta rol pentru succesiune
Taxa ridicare gunoi menajer / persoana
Taxa apa / an

40
30
2
150

